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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 29-10-2019 συνεδρίασης του συμβουλίου της Κοινότητας Ροδόπολης.
Στη Ροδόπολη και στο Κοινοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Οκτωβρίου του
έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ. 39876/24-10-2019 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” για συζήτηση
& γνωμοδότηση των εντός της ημερησίας διάταξης θεμάτων:
ΘΕΜΑ 2: “Μεταφορά λαϊκής αγοράς στην οδό Ειρήνης”.
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)
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.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη του
Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Σώματος εισηγούμενος το 2ο θέμα, το εντός ημερησίας διάταξης, ανέφερε ότι η τοποθεσία
όπου σήμερα γίνεται η λαϊκή αγορά στη Ροδόπολη, στην οδό 25ης Μαρτίου, κρίνεται ως εντελώς

ακατάλληλη και πρότεινε να μεταφερθεί στην οδό Ειρήνης (όπισθεν της κεντρικής πλατείας 25ης Μαρτίου),
όπου υπάρχει περισσότερη ευρυχωρία, λιγότερη κίνηση, δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων,
ούτε και υπάρχουν παρακείμενες οικίες ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση των ιδιοκτητών σε αυτές.
Επιπλέον, ανέφερε ότι παρά τις επανειλημμένες συστάσεις στους παραγωγούς δεν τηρούνται οι όροι
υγιεινής, εφόσον δεν χρησιμοποιούν χημική τουαλέτα, όπως είναι υποχρεωμένοι.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση σε όσα εισηγήθηκε ο πρόεδρος κατά την οποία οι Σύμβουλοι
συμφώνησαν αφενός μεν στην απομάκρυνση της λαϊκής από τη σημερινή θέση της, λόγω ακαταλληλότητας
του χώρου, αφετέρου όμως δεν συμφώνησαν με την υπόδειξη του προέδρου να μετακινηθεί στην οδό
Ειρήνης. Υποστηρίζοντας ότι οι δημότες που μένουν στην περιοχή της Γαλήνης Ροδόπολης, θα
υποχρεώνονται να επιστρέφουν από τις αγορές τους φορτωμένοι με ψώνια κι έχοντας να διανύσουν
μεγαλύτερη απόσταση και μάλιστα ανηφορική, αποφάσισαν ως νέα τοποθεσία τη συμβολή των οδών
Υψηλάντου και 25ης Μαρτίου, σημείο όπου αρχικά είχε υποδειχθεί να γίνεται η λαϊκή αγορά. Επιπλέον,
έθεσαν απαρέγκλιτο όρο λειτουργίας της λαϊκής τη χρήση χημικής τουαλέτας κάθε φορά που γίνεται λαϊκή.

Στη συνέχεια το Σώμα αφού έλαβε υπ’ όψιν του την εισήγηση του προέδρου και το σχετικό διάλογο
που ακολούθησε

Εισηγείται ομόφωνα
τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και 25ης Μαρτίου, καθώς και
την υποχρέωση των παραγωγών να χρησιμοποιούν κάθε φορά χημική τουαλέτα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 11/2019

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ροδόπολης

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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

Ακριβές αντίγραφο
Ροδόπολη 31-10-2019
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

