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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14-12-2018 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ροδοπόλεως.
Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του
έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την
αριθ. πρωτ. 85/10-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 88 του Ν* 3852/2010, για συζήτηση & γνωμοδότηση
του (1) πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ : “Υποβολή πρότασης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της μερικής αναθεώρησης
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Κ. Ροδόπολης”.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1] Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης
3] Ζορμπάς Ευάγγ.Απόστολος
4] Κλεφτάκης Βασίλειος
5] Πολύζου Δήμητρα

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ουδείς

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου
Τσομίδη Παναγιώτα.
Στη συνεδρίαση ήταν επίσης παρόντες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημ. Ράικος και ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κανατσούλης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 84 του Ν.3852/2010 και σε
συνέχεια του με αρ. Πρωτ. 41775/3.12.2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ-Διονύσου και
του με αρ. Πρωτ. 10215/22-11-2018 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού εισηγείται, σχετικά
με το 1ο θέμα της εντός ημερησίας διάταξης, το περί “Μερικής Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. της Δ.Κ.
Ροδόπολης”, τη σημειακή τροποποίηση του μερικώς ακυρωθέντος Γ.Π.Σ. της Δ.Κ. Ροδόπολης και

προτείνει για χρήση γενικής κατοικίας το οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς
Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου, Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα για την οδό 25ης Μαρτίου
προτείνεται η χρήση γενικής κατοικίας σε όλες τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στην εν λόγω οδό.
Επίσης, προτείνεται η άμεση προώθηση όλων των απαραίτητων ενεργειών/ μελετών που απαιτούνται για
την κατάρτιση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τη Δ.Κ. Ροδόπολης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία έγιναν διευκρινίσεις από και προς τον
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ράικο και το Σώμα, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου

Εγκρίνει ομόφωνα
την εισήγηση του προέδρου και τη σημειακή τροποποίηση τ ου μερικώς ακυρωθέντος Γ.Π.Σ.
της Δ.Κ. Ροδόπολης ενώ προτείνει για χρήση γενικής κατοικίας το οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται
από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου, Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα για την οδό 25ης
Μαρτίου προτείνεται η χρήση γενικής κατοικίας σε όλες τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στην εν λόγω
οδό.
Επίσης, προτείνεται η άμεση προώθηση όλων των απαραίτητων ενεργειών/μελετών που
απαιτούνται για την κατάρτιση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τη Δ.Κ. Ροδόπολης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 12/2018

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας
Ροδόπολης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Τα Μέλη
1. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 17 - 12 - 2018
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

