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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                              
Από το πρακτικό της 31-03-2017 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου 

του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 18/27-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του 

Ν* 3852/2010, για συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1ο : Ενημέρωση για την πανελλαδική εθελοντική περιβαλλοντική εκστρατεία “Let΄s   

do it  Greece”.    

    ΘΕΜΑ 2ο :Πρόταση για κατασκευή πέτρινων παγκακίων στην κεντρική πλατεία Ροδόπολης.    

 ΘΕΜΑ 3ο :  Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ροδόπολης. 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Πρόταση για προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.    
     

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)          

2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης              1] Ζορμπάς Ευάγγ. Απόστολος   

3]Πολύζου Δήμητρα     2] Κλεφτάκης Βασίλειος. 

    Αν και κλήθηκαν νόμιμα,  

    δεν παρέστησαν.  

  

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Δημοτική 

Σύμβουλος Δ-Διονύσου. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τους 

παραβρισκόμενους σχετικά με την εθελοντική περιβαλλοντική εκστρατεία “ Let΄s do it 

Greece” που θα πραγματοποιηθεί, εκτός των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, 

και στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης στις 02 Απριλίου 2017  και ώρα 10.00 π.μ. με σημείο 



συνάντησης το Κοινοτικό Κατάστημα με σκοπό να καθαρίσουμε και να εξωραϊσουμε τη 

διαδρομή από πλατεία Ροδόπολης έως την εκκλησία Άη Γιάννη. 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση για το θέμα χωρίς όμως να παρθεί κάποια 

απόφαση από το τοπικό συμβούλιο. 

  

       

    

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας   

   Ροδόπολης 

 

 

         

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                            

 


