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   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΔΡΡΩΛ 

         ΓΖΚΟ ΗΛΣΗΘΖ 

 

 

Α ρ η ζ.   σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 10/12-4-2022  

 

Αρηζ. Αποθ: 32/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 10ες ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

ΘΔΚΑ 1ο     Δπί αηηήζεως θαηοίθωλ ηες Θοηλόηεηας Ροδόποιες γηα ζσδήηεζε 

ηοσ ζέκαηος ¨Βειηίωζε πρόζβαζες ζε γεωργηθή γε θαη θηελοηροθηθές 

εθκεηαιιεύζεης¨. 

                 

                    

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζύλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο 

ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη ηξηώλ      (23) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειώλ,  όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληώληνο   
8 Ηληδέο Ληθόιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Δπζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   
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22 Φπαγκαλήρ Δημήηπιορ   

23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξόπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνύζζαο) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνύ) 4) 
Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 6) Ληθεθόξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 7) Πεηξαθόπνπινο Ληθόιανο (Άλσ Πνξντα)   
 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 
 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  
Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρώξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινύγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεώξγηνο  απνρώξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Σν 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ληθεθόξνπ 
Θσλζηαληίλνο, Αληηδήκαξρνο ΓΔ Θεξθίλεο θαη αλαθέξζεθε ζηε κε αξηζκ. Πξση: 

1995/18-3-2022 αίηεζε είθνζη νθηώ (28) θαηνίθσλ ηεο Ρνδόπνιεο. Κε ηελ 
παξαπάλσ αίηεζε πνπ έρεη σο ζέκα ηε βειηίσζε πξόζβαζεο ζε γεσξγηθή γε θαη 

θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο , δεηείηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Πξόγξακκα 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Διιάδα 2014-2020 , ην έξγν νδνπνηίαο ζηνλ νηθηζκό 
Οδεγήηξηαο θαη ζηνλ νηθηζκό Ρνδόπνιεο.  

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν θ. Κπειειήο Ληθόιανο , Πξόεδξνο ηεο 
Θνηλόηεηαο Ρνδόπνιεο  θαη είπε όηη ην αίηεκα αθνξά ζην θνκκάηη ηνπ δξόκνπ 

από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ πξνο Οδεγήηξηα θαη γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ππάξρεη κειέηε. Οπόηε είλαη εύθνιν ζε νπνηνδήπνηε ζρεηηθό 

πξόγξακκα ππάξρεη λα ππνβιεζεί πξόηαζε έληαμεο. 
Ζ Θα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε γηα ην ζπλνιηθό έξγν 

δελ ππάξρεη κειέηε. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ζήκεξα ζα κπνξνύζε λα απνθαζίζεη 

ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο γηαηί είλαη ην πξώην βήκα γηα ηελ έληαμε ζε 
νπνηνδήπνηε πξόγξακκα.  

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία αθνύ έιαβε ην ιόγν ξώηεζε πόζα άηνκα 
ζηειερώλνπλ ηνλ ηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη πόζα άηνκα ππάξρνπλ ζηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Πξηλ δπν ρξόληα ε ίδηα επηζήκαλε ην πξόβιεκα ηεο 

αγξνηηθήο νδνπνηίαο θαη ζηελ Θνηλόηεηα ησλ Πνξντσλ θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ 
θαηνίθσλ. Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο αλάγθεο ζε έξγα απηνύ ηνπ είδνπο πξνο ζηήξημε 

ησλ αγξνηώλ θαη ησλ θηελνηξόθσλ πνπ απνηεινύλ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο 
παξαγσγηθήο ηάμεο ηνπ Γήκνπ. Τπάξρνπλ σζηόζν θαη ζνβαξέο ειιείςεηο ζηηο 
ππεξεζηαθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ γηαηί ε Σερληθή Τπεξεζία πνπ δηαζέηεη ηέζζεξηο 

ππαιιήινπο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο, λα 
ζπληάμεη ηε κειέηε , λα θξνληίζεη γηα ηε δεκνπξαζία θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Πσο ζα γίλνπλ όια απηά από έλα Γήκν πνπ είλαη 
ππνζηειερσκέλνο; 

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ππάξρνπλ θαη 

Γήκνη πνπ δελ δηαζέηνπλ θαλ Σερληθή Τπεξεζία θη’ όκσο θάλνπλ έξγα επεηδή 
δεηνύλ ηε ζπλδξνκή από άιινπο Γήκνπ ή ηελ Πεξηθέξεηα ή πξνζθεύγνπλ ζε 

εμσηεξηθέο αλαζέζεηο.  
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Ο θ. Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνπ πξόηεηλε λα αιιάμεη ν ηίηινο ηνπ ζέκαηνο 

ηεο παξνύζαο ζπδήηεζεο θαη λα ηεζεί πξνο ςήθηζε ε πξόηαζε γηα ζύληαμε 
κειέηεο.  

Ο θ. Γήκαξρνο αθνύ έιαβε ην ιόγν είπε όηη ππάξρεη κηα κειέηε πξν 
15εηίαο πνπ πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί.  

Ο θ. Κπειειήο Ληθόιανο αθνύ έιαβε ην ιόγν δηεπθξίληζε όηη ε βειηίσζε 
ηεο πξόζβαζεο δεηείηαη γηα δύν δξόκνπο. Ο έλαο νδεγεί πξνο ηα καληξηά ζηελ 
Οδεγήηξηα γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη κειέηε θαη ν άιινο μεθηλά από ηνπ Δθξαηκίδε 

πξνο ην βηνινγηθό θαζαξηζκό. Γηα ηνλ πξώην δξόκν ππνβιήζεθε πξόηαζε 
ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα ¨ΣΡΗΣΖ¨ αιιά δελ εγθξίζεθε ελώ γηα ηνλ 

δεύηεξν δξόκν πξέπεη λα γίλεη κειέηε.  
Ο θ. Γήκαξρνο απαληώληαο είπε όηη ππήξρε πιαθόλ ζην πξόγξακκα 

¨ΣΡΗΣΖ¨ γηα ηνλ θάζε άμνλα ρξεκαηνδόηεζεο . Πάλησο θαη ε ππάξρνπζα 

κειέηε κπνξεί λα επηθαηνξνπνηεζεί όπσο επίζεο κπνξεί κέζσ ησλ εηδηθώλ 
ζπλεξγαηώλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο λα γίλεη ε κειέηε θαη γηα ην δεύηεξν δξόκν.  

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία είπε όηη πξηλ δπν ρξόληα είρε ηεζεί ίδην αίηεκα 
βειηίσζεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο θαη ζηα Άλσ Πνξντα θαη δελ έγηλε ηίπνηα.  

Απαληώληαο ν θ. Γήκαξρνο είπε όηη παξαβιέπεηαη ν ξόινο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηαηί ηα αηηήκαηα είλαη δεθάδεο θαη ε πξνηεξαηόηεηα 
ηνπο αμηνινγείηαη από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Γπζηπρώο ην θξάηνο δελ 

αλαγλσξίδεη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αγξνηηθνύ Γήκνπ θαη θαηαλέκεη πιεζπζκηαθά 
ηα θνλδύιηα γηα ηελ αγξνηηθή νδνπνηία. Έηζη ν Γήκνο Λεάπνιεο –πθεώλ 
ιακβάλεη γηα αγξνηηθή νδνπνηία πεξηζζόηεξα από ην Γήκν ηληηθήο πνπ είλαη 

αγξνηηθόο Γήκνο. Πάλησο από πιεπξάο ηεο δεκνηηθήο αξρήο ππάξρεη ε ζεηηθή 
βνύιεζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη εθπόλεζε ησλ δπν κειεηώλ θαη ηελ 

ππνβνιή ηνπο ζε πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο.  
 
 

Κεηά ηα παξαπάλσ θαη αθνύ νινθιεξώζεθαλ νη ζπδεηήζεηο ν θ. Πξόεδξνο 
θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά .  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηε κε αξηζκ. Πξση: 1995/18-3-2022 αίηεζε ησλ θαηνίθσλ 

Ρνδόπνιεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2020,  κεηά  από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Οκόθωλα  θαη κε ηελ ψήθο ηοσ Προέδροσ Ροδόποιες 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 
1. Σην επικαιποποίηζη ηηρ ςπάπσοςζαρ μελέηηρ βεληίωζηρ αγποηικήρ οδοποιίαρ ζηον 

οικιζμό Οδηγήηπιαρ (από ηον κενηπικό δπόμο ππορ ηιρ κηηνοηποθικέρ μονάδερ) 
2. Ση ζύνηαξη μελέηηρ βεληίωζηρ αγοπικήρ οδοποιίαρ από ηον οικιζμό Ροδόποληρ ππορ 

ηον οικιζμό Οδηγήηπιαρ.  
 

 
   Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 32/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
                Σ..Τ 
     ΣΗΛΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΚΔΙΖ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΓΟΚΟΤΥΣΗΓΖ ΦΩΣΗΟ 
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ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

  
ΚΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΘΤΡΗΑΘΟ 


