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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοινότητας
Ροδόπολης.
Στη Ροδόπολη και στο Κοινοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Νοεμβρίου του
έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο της
Κοινότητας Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ. 28763/16-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε
στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 88
του Ν* 3852/2010, "Σύγκληση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας” κι επιδόθηκε
σε κάθε Σύμβουλο ιδιοχείρως και με email καθώς έλαβε χώρα κατά τα 2/3 δια περιφοράς σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018 για συζήτηση & γνωμοδότηση του παρακάτω
θέματος:
ΘΕΜΑ: “Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών για την κατάρτιση Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου για το 2021".
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο επτά [7] μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1] Κλεφτάκης Βασίλειος (Πρόεδρος)
2] Ξανθός Ιωάννης
3] Πολύζου Δήμητρα
4] Παπαβασιλείου Καλλιόπη
5] Σεϊντής Παναγιώτης
6] Κόκκινος Χαράλαμπος
7] Κουβαρά Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ουδείς

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου
Τσομίδη Παναγιώτα.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σ.
Κριεμάδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Κόκκαλης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Σώμα το θέμα του Συμβουλίου ανέφερε ότι καλούμαστεύστερα κι από το με αρ. Πρωτ. 24495/07-10-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας - να κάνουμε
τις προτάσεις μας για Νέα Έργα & Μελέτες που χρειάζεται να γίνουν στη Ροδόπολη προκειμένου
αυτά να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος
2021. Ανατρέχοντας έτσι στην προηγούμενη απόφασή μας για το Τεχνικό Πρόγραμμα (Συμβούλιο
4ο/2019, απόφ.9) βλέπουμε ότι οι προτάσεις μας, ως επί τω πλείστον, παραμένουν, ενώ ουσιαστικά
αλλάζουμε την προτεραιότητα που παίρνει η κάθε μία. Λέγοντας τούτο δεν είναι στόχος μου να
αποδώσω ευθύνες ούτε στην Τεχνική Υπηρεσία, ούτε στο Δήμο, καθώς λαμβάνω υπόψη μου τις
δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί τη χρονική αυτή περίοδο που διανύουμε (με την πανδημία
covid) ωστόσο, θεωρώ πως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για χάσιμο χρόνου. Οι ανάγκες για έργα
είναι άμεσες ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των κατοίκων. Εξάλλου,
πολλά από τα έργα που έχουμε ήδη προτείνει, σύμφωνα και με την Τεχνική Υπηρεσία, βρίσκονται
στη φάση των διαγωνισμών και άλλα σε διαδικασία δημοπράτησης. Αντιλαμβανόμενος έτσι την
ανάγκη που δημιουργείται σήμερα, που με την πανδημία οι πολίτες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο
σε περιπάτους, νομίζω ότι μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε σε έργα α) για την κατασκευή
πεζοδρομίων και β) για την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού, όπου απαιτείται.
Στη συνέχεια, αφού έγινε ενημέρωση του Σώματος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κριεμάδη για ένα προς
ένα τα προτεινόμενα έργα για το 2020 σε ποια φάση ήδη βρίσκονται, ακολούθησε διαλογική
συζήτηση, κατά την οποία τέθηκαν σε νέα προτεραιότητα - με τη σειρά που αναφέρονται
παρακάτω- τα έργα που προτείνονται στη Ροδόπολη για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος του 2021 του Δήμου ως ακολούθως:
ΈΡΓΑ Άμεσης προτεραιότητας:
1. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης κι όπου αυτές
υπάρχουν.
2. Κατασκευή πεζοδρομίων, όπου απαιτείται.
3. Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας 25ης Μαρτίου, με κατασκευή πέτρινων παγκακιών,
επισκευή μαρμάρινων πλακιδίων κλπ.
4. Ασφαλτόστρωση των οδών μετά τη σύνδεση τους και με το δίκτυο αποχέτευσης.
5. Ηλεκτροφωτισμός, όπου απαιτείται.
6. Ανοιχτή κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε Κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή της
Γαλήνης.
Και ακολούθως:
7. Αισθητική και πρακτική αναβάθμιση των στάσεων του Ο.Α.Σ.Α. με κατασκευή ξύλινων,
μεταλλικών ή πέτρινων κλειστών στάσεων.
8. Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων της Ροδόπολης.
9. Διάνοιξη της Λεωφόρου Δημοκρατίας.
10. Επισκευή και μόνωση της ταράτσας στο Κοινοτικό κατάστημα
11. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με τοποθέτηση σχαρών στις οδούς Ακόβου και Αγίου
Ιωάννου
12. Διευκόλυνση προσβασιμότητας των Α.Μ.Ε.Α. στα Δημόσια κτήρια.
13. Ασφαλτόστρωση της οδού Κλεοβούλου

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ:
1. Αναθεώρηση γενικού Πολεοδομικού Ροδόπολης.
2. Εκπόνηση μελέτης “Σύνταξη Ρυμοτομικού Σχεδίου του Οικισμού στη θέση Μπάλα της
Κοινότητας Ροδόπολης και των επεκτάσεών του”.
3. Εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή.
4. Τοπογραφικές εργασίες σε περιοχή εντός οικισμού και στην ευρύτερη περιοχή της
Ροδόπολης.
5. Τοπογραφικές εργασίες οριοθέτησης του ρέματος της περιοχής Νέας Αιολίδας.
6. Περιβαλλοντικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης.
7. Κατασκευή πεζοφάναρου στη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου και Λεωφόρου
Ροδοπόλεως, καθώς κρίνεται ως επικίνδυνη διασταύρωση για τους πεζούς.
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία το Σώμα
Εισηγείται ομόφωνα
τα παρακάτω για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του 2021
ΈΡΓΑ Άμεσης προτεραιότητας:
1. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης κι όπου αυτές
υπάρχουν.
2. Κατασκευή πεζοδρομίων, όπου απαιτείται.
3. Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας 25ης Μαρτίου, με κατασκευή πέτρινων παγκακιών,
επισκευή μαρμάρινων πλακιδίων κλπ.
4. Ασφαλτόστρωση των οδών μετά τη σύνδεση τους και με το δίκτυο αποχέτευσης.
5. Ηλεκτροφωτισμός, όπου απαιτείται.
6. Ανοιχτή κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε Κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή της
Γαλήνης.
Και ακολούθως:
7. Αισθητική και πρακτική αναβάθμιση των στάσεων του Ο.Α.Σ.Α. με κατασκευή ξύλινων,
μεταλλικών ή πέτρινων κλειστών στάσεων.
8. Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων της Ροδόπολης.
9. Διάνοιξη της Λεωφόρου Δημοκρατίας.
10. Επισκευή και μόνωση της ταράτσας στο Κοινοτικό κατάστημα
11. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με τοποθέτηση σχαρών στις οδούς Ακόβου και Αγίου
Ιωάννου
12. Διευκόλυνση προσβασιμότητας των Α.Μ.Ε.Α. στα Δημόσια κτήρια.
13. Ασφαλτόστρωση της οδού Κλεοβούλου
Β. ΜΕΛΕΤΕΣ:
1. Αναθεώρηση γενικού Πολεοδομικού Ροδόπολης.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Εκπόνηση μελέτης “Σύνταξη Ρυμοτομικού Σχεδίου του Οικισμού στη θέση Μπάλα της
Κοινότητας Ροδόπολης και των επεκτάσεών του”.
Εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή.
Τοπογραφικές εργασίες σε περιοχή εντός οικισμού και στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης.
Τοπογραφικές εργασίες οριοθέτησης του ρέματος της περιοχής Νέας Αιολίδας.
Περιβαλλοντικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης.
Κατασκευή πεζοφάναρου στη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου και Λεωφόρου
Ροδοπόλεως, καθώς κρίνεται ως επικίνδυνη διασταύρωση για τους πεζούς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 9/2020
Ο Πρόεδρος:
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τα Μέλη:
1.ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
4. ΣΕΪΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 19-11-2020
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ.

