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Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της 12ης Ιανουαρίου 2023 του Συμβουλίου της  Κοινότητας

Ροδόπολης.

Στη Ροδόπολη και στο Κοινοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Ιανουαρίου του έτους

2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ροδόπολης

του Δήμου Διονύσου σε δημόσια συνεδρίαση,  ύστερα από τη με αριθ.  Πρωτ.  922/11-01-2023 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,  για συζήτηση

& γνωμοδότηση στo παρακάτω εντός ημερησίας διάταξης θέμα που έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος λόγω της

προθεσμίας στην απάντηση του θέματος.

     ΘΕΜΑ1ο “Συζήτηση και  γνωμοδότηση για  την  τοποθέτηση υπόγειων  –  ημιυπόγειων  κάδων

ρευμάτων  ανακύκλωσης  σε  προτεινόμενα  σημεία/θέσεις  που  αξιολογούνται  ως

κατάλληλα”

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:                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1] Κλεφτάκης Βασίλειος  (Πρόεδρος)              1] Ξανθός Ιωάννης

2]  Πολύζου Δήμητρα                   

3] Παπαβασιλείου Καλλιόπη

4] Σεϊντής Παναγιώτης

5]  Κόκκινος Χαράλαμπος

6] Κουβαρά Έλενα



Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Τσομίδη

Παναγιώτα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Σώμα το θέμα του Συμβουλίου ανέφερε ότι στη Γραμματεία

της  Κοινότητας  έφτασε  εισερχόμενη  εισήγηση από  τη  Δ/νση Περιβάλλοντος  (σχετικό  με  Α.Π.

795/10-01-2023) με την οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την τοποθέτηση υπόγειων/ημι-

υπόγειων  κάδων  ανακύκλωσης  σε  προτεινόμενα  σημεία/θέσεις  που  αξιολογούνται  ως

καταλληλότερα. Για τη Ροδόπολη οι προτεινόμενες θέσεις είναι α) στη Λεωφόρο Μητροπολίτη Γρ.

Κυδωνιών & Πλαταμώνος, στο σημείο των ήδη υπαρχόντων κάδων ή, αν είναι εφικτό, ακριβώς

απέναντι και β) 3 κάδοι στην κεντρική πλατεία 25ης Μαρτίου, δίπλα στους υπάρχοντες, οι οποίοι

βρίσκονται  ακριβώς  στην  πίσω  πλευρά  της  πλατείας.  Σύμφωνα  με  τις  “Εξειδικεύσεις  επί  της

χωροθέτησης, της λειτουργίας, των υποδομών και του εξοπλισμού – Α. Χωροθέτηση” του σχετικού

εγγράφου  θεωρώ  ότι  τα  υποδειχθέντα  σημεία  της  εισήγησης  που  προτείνονται  είναι  τα  πιο

κατάλληλα και ότι επαρκούν, αφού κάθε παραπάνω γωνία ανακύκλωσης δεν θα εξυπηρετούσε στην

ουσία.

Ακολούθησε η μία προς μία τοποθέτηση των Συμβούλων όπου και τελικά το Σώμα 

Ομόφωνα εισηγείται 

κατά την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος (υπ’ αρ. 795/10-01-2023 σχετικό έγγραφο) ως 

προτεινόμενες γωνίες ανακύκλωσης τις θέσεις: α) στη Λεωφόρο Μητροπολίτη Γρ. Κυδωνιών & 

Πλαταμώνος, στο σημείο των ήδη υπαρχόντων κάδων ή, αν είναι εφικτό, ακριβώς απέναντι και β) 

στην κεντρική πλατεία 25ης Μαρτίου, δίπλα στους υπάρχοντες, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς στην 

πίσω πλευρά της πλατείας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 1/2023

Ο Πρόεδρος:        Τα  Μέλη: 

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   1. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

2. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

3. ΣΕΪΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 5. ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ροδόπολη 13-01-2023

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της  Κοινότητας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ    


