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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης Ιουνίου 2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοινότητας
Ροδόπολης.
Στη Ροδόπολη και στο Κοινοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους
2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Κοινότητας Ροδόπολης του
Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ.
14034/19-06-2020 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
της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο : “Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου".
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας
Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [7] μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1] Κλεφτάκης Βασίλειος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ουδείς

2] Ξανθός Ιωάννης
3] Πολύζου Δήμητρα
4] Παπαβασιλείου Καλλιόπη
5] Σεϊντής Παναγιώτης
6] Κόκκινος Χαράλαμπος
7] Κουβαρά Ελένη
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκε και ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Κόκκαλης.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα του συμβουλίου ανέφερε ότι εδώ και πολύ καιρό έχει
δημιουργηθεί η άμεση ανάγκη για επέκταση του αύλιου χώρου του δημοτικού καταστήματος της
Κοινότητας Ροδόπολης. Η επέκταση αυτή κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία καθώς χρειάζεται άμεσα
να αποσυμφορηθεί ο εν λόγω χώρος ώστε να μπορούν να σταθμεύουν με ασφάλεια τόσο τα
υπηρεσιακά οχήματα όσο και τα οχήματα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας των οποίων ο
ειδικός εξοπλισμός είναι πανάκριβος και απαιτεί καθημερινή συντήρηση και φύλαξη. Επιπλέον,
είναι απαραίτητο η είσοδος και η έξοδος των δημοτικών και των πυροσβεστικών οχημάτων να
γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια και για τα διερχόμενα τροχοφόρα.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η ανεύρεση ενός οικοπεδικού χώρου,
ιδανικά γειτνιάζοντα με το Κοινοτικό κατάστημα και το Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και
να είναι ταυτόχρονα κοντά στην κεντρική πλατεία του χωριού, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του
Δήμου χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια οι Σύμβουλοι τοποθετούμενοι καθένας
ξεχωριστά συμφώνησαν στην υπερψήφιση της εισήγησης.
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία το Σώμα

Εισηγείται ομόφωνα
κατά την εισήγηση του προέδρου, την ανεύρεση οικοπέδου - χώρου για την επέκταση του καταστήματος της
Κοινότητας Ροδόπολης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 5/2020
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 25-06-2020
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

