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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 1: “Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων στην Κοινότητα Ροδόπολης σύμφωνα με το πρόγραμμα
Κλεισθένης”.

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 αφού αναφέρθηκε στο από τις 21/10/2019 έγγραφο της “Ειδικής Επιστημονικής
Ομάδας Θεσμικής Ολοκλήρωσης” που υπογράφει ο κ. Βορριάς Παναγιώτης ως Ειδικός Επιστημονικός
Σύμβουλος, είπε ότι σύμφωνα με το νέο Νόμο – Πρόγραμμα “Κλεισθένης” εκχωρούνται και μεταβιβάζονται
στα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων αρμοδιότητες κατ’ αρχή άυλες- για τις οποίες δηλαδή δεν
απαιτούνται πόροι- άλλες, που απαιτούν πόρους και αρμοδιότητες σχετικά με την οργάνωση της
καθαριότητας και την τοπική πολιτιστική δράση. Ειδικότερα για τις αρμοδιότητες που απαιτούν πόρους ο
πρόεδρος σημείωσε ότι, εφόσον οι μεταβιβαζόμενοι πόροι θα προέρχονται από τα αντίστοιχα ανταποδοτικά
τέλη, η Κοινότητα Ροδόπολης που είναι μικρή σε πληθυσμό και δεν έχει πληθώρα καταστημάτων, θα έχει
περιορισμένους πόρους για τις απαιτούμενες μελέτες και έργα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση σε όσα εισηγήθηκε ο πρόεδρος, κατά την οποία οι Σύμβουλοι
επεσήμαναν, εκτός από την ανάγκη για χρηματική υποστήριξη, την ανάγκη για την απαιτούμενη
υλικοτεχνική υποδομή στην Κοινότητα, την επάρκεια σε προσωπικό, καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευσή
του στα νέα καθήκοντα.

Στη συνέχεια το Σώμα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του προέδρου

Ενέκρινε ομόφωνα
την αποδοχή της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως αναφέρονται στο έγγραφο της “Ειδικής
Επιστημονικής Ομάδας Θεσμικής Ολοκλήρωσης” (στις 21/10/2019), υπό την προϋπόθεση ότι ο
Δήμος θα παρέχει στην Κοινότητα Ροδόπολης την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, χρηματική
υποστήριξη αλλά και προσωπικό, που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε η τοπική Κοινότητα να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που πρόκειται να αναλάβει.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 10/2019

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

