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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18-02-2015 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Ροδοπόλεως.
Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9/13-02-2015 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 : «Αίτημα Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ΔΚ Διονύσου για
οριστική απαγόρευση της θήρας στις περιοχές Διονυσοβούνι – Σταματοβούνι Σκάρπα και Μακρυπούρι».
ΘΕΜΑ 2ο : «Αίτημα μαθητών Γ1 τάξης Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης σχετικά με την οδό
Κολοκοτρώνη όπου βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ.
Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης
2] Ζορμπάς Ε. Απόστολος
3] Κλεφτάκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Πολύζου Δήμητρα. Αν και κλήθηκε
νόμιμα, δεν παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ, καθώς και η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία,
αντ/ρχος Οικονομικής Διαχείρισης Δ-Διονύσου & αντ/ρχος Δ.Ε. Ροδόπολης.
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 2o θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο
Συμβούλιο ότι κατατέθηκε το υπ΄αρ. 38837/05-12-2014 έγγραφο των μαθητών της Γ1 τάξης
του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης σχετικά με την οδό Κολοκοτρώνη όπου βρίσκεται το
σχολείο τους.

Είναι μεγάλη η χαρά μας που τα παιδιά τα οποία θα αποτελέσουν το ΑΥΡΙΟ του
δήμου μας θέτουν σήμερα προς συζήτηση τους προβληματισμούς τους και αναζητούν λύσεις
για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της οδού Κολοκοτρώνη.
Η οδός Κολοκοτρώνη δεν μπορεί να θεωρηθεί στενός δρόμος, παρόλα αυτά
αναγνωρίζουμε πως τις ώρες που σχολάνε τα παιδιά δημιουργείται έντονο κυκλοφοριακό
πρόβλημα το οποίο οφείλεται στην, κατά την ώρα εκείνη, άναρχη στάθμευση των οχημάτων
και παράλληλα στη διέλευση λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο
έντονο όταν συμπέσει να περάσουν δύο λεωφορεία ταυτόχρονα.
Λόγω του γεγονότος πως από την οδό Κολοκοτρώνη διέρχεται λεωφορειακή γραμμή,
αυτή η οδός δεν μπορεί ούτε να μονοδρομηθεί αλλά ούτε και να τοποθετηθούν σαμαράκια.
Επίσης, λόγω του ήπιου χαρακτήρα του δρόμου δεν δικαιολογείται η τοποθέτηση
φωτεινού σηματοδότη.
Εισηγούμαι λοιπόν όπως εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της εν λόγω
λεωφορειακής γραμμής και αντί της συνήθους διαδρομής να διέρχεται α) από Κηφισιά προς
Σταμάτα: 25ης Μαρτίου-δεξιά στροφή Κολοκοτρώνη-δεξιά στροφή Αγ. Ιωάννου και δεξιά
στροφή Ροδοπόλεως και β) από Σταμάτα προς Κηφισιά: Ροδοπόλεως-αριστερά Αγ. Ιωάννουαριστερά Κολοκοτρώνη-αριστερά 25ης Μαρτίου.
Η προτεινόμενη αυτή αλλαγή δεν θα έχει καμία επίπτωση στην εξυπηρέτηση του
πολίτη αλλά ούτε θα υπάρχει και κάποια όχληση των κατοίκων της περιοχής.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

Εισηγείται Ομόφωνα
Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 2/2015
Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας
Ροδόπολης

Τα Μέλη
1. ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

3. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 18 - 02 - 2015
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

