
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

 

   Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση 

παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 

των πρακτικών.  

 Ο Πρόεδρος είπε για το 1ο  ΘΕΜΑ της ηµερήσιας διάταξης είπε «Το 

Ατσιπόπουλο και ειδικότερα το συνεκτικό του τµήµα είναι ο πλησιέστερος 

στο Ρέθυµνο οικισµός µε πλούσια ιστορική διαδροµή και παράδοση . Με το 

από 21/9/95 Π.∆. (ΦΕΚ 728∆)έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός µεσαίας 

πολιτισµικής αξίας, χάρις στο µεγάλο αριθµό κτιρίων του που διατηρούν  στο 

ακέραιο τα πρότυπα της Βενετσιάνικης και Κρητικής αρχιτεκτονικής. 

 Μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1950 τα στενά δροµάκια και οι 

πλατείες του καλύπτονταν µε καλντερίµια από λίθους ποικίλων διαστάσεων 

και χρωµάτων, που ήταν σε πλήρη αρµονία µε το δοµηµένο περιβάλλον. Το 

1954 όµως αφαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν από δάπεδα σκυροδέµατος, 

τα οποία µε την πάροδο του χρόνου, τις επεµβάσεις για έργα υποδοµής και 

την κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων κατακερµατίστηκαν, µε αποτέλεσµα 

σήµερα να παρουσιάζεται µια ακαλαίσθητη εικόνα. 

     Το έτος 2000 έγινε από τον τέως ∆ήµο  Νικηφόρου Φωκά µελέτη στην 

οποία συµπεριελήφθησαν εκτός του  Ατσιποπούλου και όλα τα ιστορικά 

κέντρα των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, µε στόχο να ενταχθούν σε 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Από ότι σήµερα γνωρίζω δεν έγινε καµία τέτοια 

προσπάθεια . 

 Απαίτηση των κατοίκων που ζουν µέσα στο χώρο αυτό ή κατάγονται 

από το Ατσιπόπουλο είναι η ανάπλαση του, ώστε να αναδειχθεί και να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.  



 

 Το Συµβούλιο µας µε βάση το άρθρο 83 παρ. 2γ του Καλλικράτη έχει 

την αρµοδιότητα µε δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει προτάσεις για την 

ανάπλαση της περιοχής και γι αυτό εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να 

προτείνουµε στο ∆ήµο να εξασφαλίσει πίστωση για την ανασύνταξη της 

µελέτης και να προωθήσει τις διαδικασίες ωρίµανσης του έργου και την 

ένταξη του στο ΕΣΠΑ ή άλλο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα. Η µελέτη θα πρέπει να 

περιλαµβάνει  και την αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων ύδρευσης, 

αποχέτευσης, φωτισµό των κτισµάτων αρχιτεκτονικής αξίας και την 

υπογειοποίηση των δικτύων ∆ΕΗ και ΟΤΕ και τον καθαρισµό τοπίου. Το 

έργο θεωρείται απολύτου προτεραιότητας για την αισθητική αναβάθµιση της 

Κοινότητας µας». 

 Το λόγο πήρε µετά ο Σύµβουλος Νικήτας  Βελεγράκης και πρόσθεσε 

ότι στην προαναφερόµενη µελέτη έχουν γίνει 2 τροποποιήσεις που αφορούν 

την πλατεία Ηρώου και την πλατεία κοντά στο φούρνο. Έχει γίνει η µελέτη να 

γίνει στάση λεωφορείου και στις δύο πλατείες. 

    Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις.  

   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

  Να προτείνει την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Οικισµού 

Ατσιποπούλου 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2011 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 
Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5.  

 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 2 :Μονοδρόµηση Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ)στο τµήµα που 

διέρχεται από την αγορά του Ατσιποπούλου.  

 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε: « Από το τµήµα αυτό, λόγω µη υπάρξεως 

παρακαµπτηρίου διέρχονται υποχρεωτικά όλα τα οχήµατα ΙΧ, φορτηγά και 

µηχανήµατα που προέρχονται από την ενδοχώρα του τέως ∆ήµου Νικηφόρου 

Φωκά και όχι µόνο, προκειµένου να κατευθυνθούν στην πόλη του Ρεθύµνου 

και αντιστρόφως. Αποτέλεσµα αυτού είναι τις πρωινές και κυρίως τις 

µεσηµβρινές ώρες των εργάσιµων κυρίως ηµερών, να παρατηρείται µεγάλος 

κυκλοφοριακός φόρτος, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να διοχετευθεί χωρίς να 

δηµιουργηθεί κυκλοφοριακή συµφόρηση προς το ένα ή το άλλο ρεύµα, λόγω 

του µικρού πλάτους  του δρόµου αλλά και αστάθµητων παραγόντων που 

δηµιουργούνται είτε µε την στάθµευση οχηµάτων ή επιβίβαση των επιβατών 

στη στάση των λεωφορείων, είτε από µηχανήµατα τα οποία εκτελούν 

εργασίες σε ακίνητα κατά µήκος της αγοράς. 

 Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί εύλογη οργή και κυρίως αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά αλλά και των οδηγών, και είναι καθολική 

απαίτηση για να εξευρεθεί παρακαµπτήριος, εδώ και τώρα, του ενός 

τουλάχιστον ρεύµατος, ώστε το τµήµα αυτό να µονοδροµηθεί. Τέτοιος 

δρόµος κατά την άποψη µου είναι ο παράλληλος ανατολικά της ΠΕΟ που έχει 



 

διαµορφωθεί από την κάλυψη µε πλακοσκεπή οχετό του ρεύµατος 

‘ΤΖΙΑΓΙΑΚΟΥ’ . 

 Ο δρόµος αυτός θα διοχετεύσει το ρεύµα που προορίζεται για το 

Ρέθυµνο και από τη θέση ‘ΝΤΑΜΠΑΚΙ ΠΗΓΑ∆Ι’ µέχρι τη θέση 

‘ΝΤΑΜΟΥΣΤΟΣ’ και την καφετέρια ΙΜΙΑ . 

 Για την απρόσκοπτη διέλευση των φορτηγών οχηµάτων θα απαιτηθεί η 

διαπλάτυνση του  µε ην παραχώρηση λωρίδων ιδιοκτησιών σε ορισµένα 

σηµεία καµπύλων τµηµάτων, ώστε να βελτιωθούν τα γεωµετρικά στοιχεία 

των. Θα απαιτηθεί επίσης η αγορά ενός µικρού οικοπέδου ενός στρέµµατος 

περίπου, του οποίου το κόστος είναι πολύ µικρό, γιατί λόγω του πολύ µικρού 

βάθος του δεν προσφέρεται για την ανέγερση οικοδοµής. 

 Εκτιµώ ότι υπάρχει βούληση των ιδιοκτητών τόσο για την παραχώρηση 

όσο και για την αγορά του µικρού οικοπέδου.  

       Υπόψιν ότι στο ΣΧΟΟΑΠ  του τέως ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά 

προβλέπεται παρακαµπτήριος στο στάδιο της µελέτης της οποίας όµως η 

κατασκευή εκτιµάται ότι θα καθυστερήσει .  

 Βάσει του άρθρου 83 παρ. 2ε του Καλλικράτη το Συµβούλιο έχει την 

αρµοδιότητα µε δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει προτάσεις για την 

κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής και γι αυτό εισηγούµαι να 

πάρουµε απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο να συντάξει µελέτη και στη 

συνέχεια να εξασφαλίσει πίστωση για την κατασκευή του έργου. Το έργο 

αυτό θεωρείται υψηλής προτεραιότητας για τη λειτουργική αναβάθµιση της 

περιοχής µας»  

 Το λόγο πήρε µετά ο Σύµβουλος κ. Βελεγράκης Νικήτας και πρόσθεσε 

να παρθεί µια άµεση απόφαση ώστε η ∆ηµοτική Αστυνοµία του Ρεθύµνου να 

έρχεται στις ώρες αιχµής στην αγορά του Ατσιποπούλου και να διευκολύνει 

την κυκλοφορία.  

  Ακολούθησε η κ Ροδινού-Κανακάκη Μαρία που  πρόσθεσε ότι σε 

περίπτωση µονοδρόµησης καλό θα ήταν να κατοχυρωθεί η µία πλευρά του 

δρόµου για θέσεις στάθµευσης. 

  Μετά το λόγο πήρε η κ Καραµπλίανη-Βερνάδου Βασιλική όπου τόνισε και 

αυτή την ανάγκη ύπαρξης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και έθεσε τον 

προβληµατισµό της για τη διέλευση των λεωφορείων καθώς και για το που θα 

µεταφερθούν οι στάσεις και αν θα εξυπηρετούν τους κατοίκους του χωριού.  

    Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις 

σχετικές διατάξεις  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

     

Την Μονοδρόµηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού που διέρχεται από την αγορά 

Ατσιποπούλου 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2011 



 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 3 : Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του «Πνευµατικού 

Πολιτιστικού  Κέντρου και µουσείου του Ατσιποπούλου»  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε και είπεότι : µε την αρ. πρωτ. 12087/92 Απόφαση 

νοµάρχη συστάθηκε το υπόψιν Νοµικό πρόσωπο, το οποίο στεγάζεται σε 

τριώροφο κτίριο δωρεά της κ Μαρίας Φυσάκη στη µνήµη του θανόντος 

αδερφού της  Ιωάννη Χαλκιαδάκη. Σκοπός του η πραγµατοποίηση 

πνευµατικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων η λειτουργία Μουσείου Ειδών 

λαϊκής Τέχνης, η διαφύλαξη κειµηλίων αρχαιολογικής, ιστορικής και 

πολιτιστικής αξίας  και γενικά η προβολή και η διάσωση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της κοινότητας. 

 Μέχρι σήµερα δεν έχει επιτευχθεί κανένας από τους αναφερθέντες 

στόχους και µία µόνο αίθουσα του Α΄ ορόφου διατηρείται από τη δωρήτρια, 

στην οποία έχει εκθέσει οικογενειακές φωτογραφίες και διάφορα άλλα 

εκθέµατα. Αντί αυτού σε µία αίθουσα του ισογείου στεγάζεται το ΚΕΠ και 

στην άλλη το ιατρείο εξετάσεως ασθενών µία φορά την εβδοµάδα. Στην άλλη 

αίθουσα του Α΄ ορόφου έχει µεταφερθεί το αρχείο της πρώην κοινότητος 

Ατσιποπούλου και από τις δύο αίθουσες του Β΄ ορόφου στη µία στεγάζεται το 

γραφείο του Πρόεδρου της Κοινότητας και η άλλη  παραµένει κενή. Οι τρεις 

τελευταίες αναφερθείσες αίθουσες θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των 

αναγκών της ∆ηµοτικής Κοινότητας.  



 

 Το Νοµικό πρόσωπο διοικείται από επταµελές ∆.Σ. το οποίο 

συγκροτείται κάθε ∆ηµοτική περίοδο και αποτελείται από τον Πρόεδρο της 

Κοινότητας ως Πρόεδρο, δύο Κοινοτικούς Συµβούλους και τέσσερις 

έγκριτους κατοίκους του Ατσιποπούλου. Το ∆Σ συγκροτήθηκε µέχρι 

31/12/1998 από την τέως Κοινότητα Ατσιποπούλου και µόνο την 1η 

Καποδιστριακή  Περίοδο (1999-2002) 

Έκτοτε δεν συγκροτήθηκε ∆.Σ.  

  Για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του η Ιδρυτική απόφαση 

προβλέπει πόρους από διάφορες πηγές µεταξύ των οποίων είναι η 

επιχορήγηση του από την κοινότητα (την παρούσα περίοδο από το ∆ήµο µε 

ποσό 300.000 δρχ.  ή 900€ περίπου ετησίως) και πρόσοδος από την ενοικίαση 

του Παλαιού Κοινοτικού Γραφείου, το οποίο του έχει παραχωρηθεί και 

σήµερα ενοικιάζεται ως ταβέρνα. Το ενοίκιο εισέπραττε ο τέως ∆ήµος 

Νικηφόρου Φωκά χωρίς να το αποδίδει  στο Ίδρυµα. 

Μέχρι σήµερα δεν έχει διατεθεί στο κέντρο κανένα ποσό από τον τέως ∆ήµο 

Νικηφόρου Φωκά για κάλυψη των αναγκών του. Την καθαριότητα του 

επιµελείται µε πληρωµή η κα Σωµαθιανού Φωτεινή, ανηψιά της δωρήτριας, η 

οποία παρουσταθείσα  στην συνεδρίαση της 2/1/2011 ηµέρα εκλογής του 

Προέδρου µας εξέθεσε ότι αξιώνει να συνεχίσει να ασχολείται µε την 

καθαριότητα και να αµείβεται γι’ αύτη της την υπηρεσία και εις στο µέλλον.  

 Από τα παραπάνω είναι ευνόητο ότι το υπόψιν Νοµικό Πρόσωπο δεν 

λειτουργούσε σύµφωνα µε την ιδρυτική του πράξη, αλλά και το καταστατικό 

και παρίσταται ανάγκη να αποκατασταθεί η εύρυθµος λειτουργία του. Βάσει 

του άρθρου 83 παρ 1β του Καλλικράτη το Συµβούλιο µας  έχει την 

αρµοδιότητα µε δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει προτάσεις για την 

εύρυθµη λειτουργία των ∆ηµοτικών Ιδρυµάτων των Νοµικών Προσώπων και 

γι αυτό εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο τα 

εξής :  

1. Να συγκροτηθεί το ∆.Σ. , εφ’ όσον το κέντρο παραµείνει ανεξάρτητο 

και δεν συγχωνευθεί µε τα άλλα Νοµικά Πρόσωπα του νέου ∆ήµου.  

2. Να χορηγείται από το εξής ανελλιπώς από το ∆ήµο η προβλεπόµενη 

επιχορήγηση των 900€ και το ποσό που προέρχεται από την ενοικίαση 

του ακινήτου που αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο, ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες συντήρησης, καθαριότητας και επισκευών.  

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις   

    

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να προτείνει την συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το 

«Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο και Μουσείο του Ατσιποπούλου». 

Εφόσον δεν συγχωνευθεί  µε τα άλλα  Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου και την 



 

εξασφάλιση πιστώσεως σε µηνιαία βάση για τις ανάγκες καθαριότητας, 

συντήρησης και επισκευών του  

    

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 3/2011 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 4 : ∆ιάθεση προσωπικού για γραµµατειακή υποστήριξη  

 

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος είπε : είναι γνωστό ότι µε την απογραφή του 2001 

η ∆ηµοτική µας Κοινότητα αριθµεί 2.500 κατοίκους. Στην πραγµατικότητα 

όµως διαβιούν ή δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 6.000 µε συνέπεια να 

δηµιουργείται σε καθηµερινή βάση ανάγκη διεκπεραίωσης µεγάλου όγκου 

αλληλογραφίας για την επίλυση προβληµάτων. Η ανάγκη αυτή δεν µπορεί να 

καλυφθεί µε προσωπικό που διατίθεται ευκαιριακά, αλλά µόνο µε προσωπικό 

επί µόνιµης βάσης. 

 Για τους ίδιους λόγους είναι ανάγκη να διατεθεί και προσωπικό για την 

καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων των οικισµών και των χώρων όπου 

είναι τοποθετηµένοι οι κάδοι απορριµµάτων, ώστε ο πολίτης να απολαµβάνει 

το αγαθό της καθαριότητας, για το οποίο καταβάλλει τέλη τα οποία 

χαρακτηρίζονται ανταποδοτικά. 

    Βάσει του άρθρου 83 παρ. 2
α 
 και 2δ του Καλλικράτη το Συµβούλιο µας 

έχει την αρµοδιότητα  µε δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει προτάσεις 

σχετικά µε τις υπηρεσιακές Μονάδες που πρέπει να λειτουργούν στην 

∆ηµοτική µας Κοινότητα µε κριτήριο τη συµβολή τους στη καλύτερη 

εξυπηρέτηση των κατοίκων και γι’ αυτό  εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση να 

προτείνουµέ την τοποθέτηση επί µονίµου βάσεως ενός υπαλλήλου για 

γραµµατειακή υποστήριξη και ενός για την καθαριότητα.    



 

    Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις   

    

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

 

Να προτείνει την τοποθέτηση επί µονίµου βάσεως ενός ατόµου για 

γραµµατειακή υποστήριξη και ενός για την καθαριότητα. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 4/2011 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 5 : ∆ιάθεση προσωπικού για φύλαξη και λειτουργία του γηπέδου 

Ατσιποπούλου 

 

  Ο Πρόεδρος είπε «τον περασµένο Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

επέκτασης και τοποθέτησης χλοοτάπητα στο γήπεδο Ατσιποπούλου για τις 

οποίες δαπανήθηκε ολόκληρη η ΣΑΤΑ του 2009 και επιπλέον πίστωση 

250.000€ που διατέθηκε από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Το έργο 

παραδόθηκε από τον εργολάβο στον τέως ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά µε 

πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Παραλαβής και συνεπώς δεν ευθύνεται για την 

αποκατάσταση ζηµιών που πρόκειται να προκληθούν. 

 Παρ’ ότι η περίφραξη του βελτιώθηκε σηµαντικά, ωστόσο παραµένουν 

ορισµένα σηµεία της από τα οποία εισέρχονται ανεξέλεγκτα άτοµα τα οποία 

δεν αθλούνται αλλά προβαίνουν σε ζηµιές του χλοοτάπητα και γενικά των 

εγκαταστάσεων του. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να διατεθεί προσωπικό 

για τη φύλαξη του.  

 ∆ιαπιστώθηκε ακόµη ότι τα αποδυτήρια είναι τελείως κατεστραµµένα 

και είναι ανάγκη να ανακαινισθούν, καθ’ όσον καταβάλλεται προσπάθεια 

αυτή την περίοδο για την ανασύσταση της τοπικής οµάδας, η οποία έχει και 

την χρήση του γηπέδου. Υπόψιν ότι η κυριότητα του ακινήτου ανήκει στο 

∆ήµο. 



 

 Βάσει του άρθρου 89 παρ. 2β το Συµβούλιο µας έχει την αρµοδιότητα  

µε δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίηση των 

ακινήτων του ∆ήµου που βρίσκονται στην περιοχή µας και γι’ αυτό 

εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο µας να 

διαθέσει ένα τουλάχιστον φύλακα για τη φύλαξη και για τη λειτουργία του 

γηπέδου την πίστωση 10.000 € για τη συµπλήρωση της περίφραξης και 

ανακαίνισης των αποδυτηρίων.»  

       Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις   

    

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

   

 

Να προτείνει τη διάθεση προσωπικού για φύλαξη και λειτουργία του γηπέδου 

Ατσιποπούλου και την πίστωση 10.000€ για την ολοκλήρωση της περίφραξης 

και την ανακαίνιση των αποδυτηρίων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 5/2011 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότο υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ 6 : Τεχνικό πρόγραµµα ∆ηµοτικής Κοινότητος Ατσιποπούλου για το 

έτος 2011 (πίστωση ΣΑΤΑ) 

 

 

Ο Πρόεδρος είπε «την παρούσα περίοδο λόγω της άναρχης και ανεξέλεγκτης 

δόµησης που κυριαρχεί στην περιοχή µας, παρουσιάζεται έντονο το 

φαινόµενο της αδυναµίας απορροής των όµβριων προς τους φυσικούς  

αποδέκτες που είναι τα ρέµατα. Οι φυσικές δίοδοι έχουν παράνοµα 

αποφραχθεί και τα όµβρια συγκεντρώνονται κατά µήκος της Παλαιάς Εθνικής 

Οδού και προκαλούν προβλήµατα όχι µόνο στην κυκλοφορία, αλλά και 

ζηµιές σε ιδιοκτησίες κατά µήκος της αγοράς του Ατσιποπούλου και σε άλλες 

περιοχές. Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να µελετηθεί και να εκτελεσθεί ένα 

δίκτυο αντιπληµµυρικών έργων, ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον 

ανεπιθύµητες καταστάσεις. 

 Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, οι δρόµοι που οδηγούν στην ενδοχώρα 

µας λόγω των µεγάλων κλίσεων σε ορισµένα σηµεία παρουσιάζουν έντονη 

διάβρωση από τις βροχοπτώσεις που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Το ίδιο 

συµβαίνει και για τα τµήµατα δρόµων εντός των ορίων των οικισµών που δεν 

έχουν ασφαλτοστρωθεί. Τα τµήµατα αυτά είναι ανάγκη τουλάχιστον να 

συντηρηθούν.  



 

 Λόγω της παλαιότητας τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

παρουσιάζουν συχνές βλάβες, των οποίων η αντικατάσταση επιβάλλεται να 

είναι άµεση.  

 Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο γήπεδο το οποίο εκσυνχρονίστηκε 

πρόσφατα µε την τοποθέτηση χλοοτάπητα και είναι ανάγκη να ενισχυθεί η 

περίφραξή του και να ανακαινισθούν τα αποδυτήρια για να καλύψει τις 

ανάγκες της οµάδας που πρόκειται να ανασυσταθεί. 

 Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να 

προτείνουµε στο ∆ήµο να κατανείµει την πίστωση από τη ΣΑΤΑ ως εξής :

 1. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 30.000€ 

 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  30.000€ 

 

 3. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  30.000€ 

 4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

         Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 10.000€ 

     5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ &     

 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ      

 ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 10.000€ 

 

    ΣΥΝΟΛΟ          110.000€ 

 

Οι συγκεκριµένοι δρόµοι και οι θέσεις των αντιπληµµυρικών έργων θα 

καθορισθούν σε άλλη απόφαση µας. 

  Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις   

    

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

Να προτείνει το Τεχνικό πρόγραµµα ∆ηµοτικής Κοινότητος Ατσιποπούλου 

για το έτος 2011 (πίστωση ΣΑΤΑ) 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2011 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ 7 : Ανάπλαση  από της Παλαιάς Εθνικής Οδού από το  Στρατόπεδο  

µέχρι τα όρια της Τοπικής Κοινότητας Πρινέ (Πρινέ το Καµαράκι) 

 

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος είπε : «Το Ατσιπόπουλο όπως έχει σήµερα 

επεκταθεί συνιστά µε την πόλη του Ρεθύµνου ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο και 

αποτελεί την ∆υτική Πύλη εισόδου της. Το δοµηµένο περιβάλλον στο χώρο 

αυτό βαθµιαία αποκτά εµπορική και οικιστική ανάπτυξη ανάλογη µε την 

ανατολική είσοδο της πόλης και εφ’ όσον εκεί ήδη εκτελούνται έργα 

ανάπλασης είναι αναγκαίο να ξεκινήσουν και για την περιοχή µας οι 

διαδικασίες για την κατασκευή ανάλογου έργου, ώστε για το σύνολο του νέου 

∆ήµου να εξασφαλίζεται ισόρροπη ανάπτυξη.  

Εξ άλλου έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και η ανάπλαση της Σταµαθιουδάκη  

από το Μελίνα Μερκούρη µέχρι το Στρατόπεδο και γι αυτό θεωρώ ότι το έργο 

αυτό θα πρέπει να συνεχισθεί µέσα στα όρια της κοινότητας µας και κατά 

µήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού µέχρι τα όρια της Τοπικής Κοινότητος 

Πρινέ.  

 Η ανάπλαση θα περιλαµβάνει την κατασκευή πεζοδροµίου, φωτισµού, 

αντιπληµµυρικών έργων και νέου ασφαλτοτάπητα µετά την ολοκλήρωση του 

αποχετευτικού δικτύου. 

 Βάσει του άρθρου 83 παρ.2γ το Συµβούλιο µας έχει την αρµοδιότητα 

να διατυπώνει προτάσεις  για την ανάπλαση της περιοχής και γι’ αυτό 

εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο την 



 

εξασφάλιση πίστωσης για τη σύνταξη µελέτης και την προώθηση των 

διαδικασιών ωρίµανσης του έργου και την ένταξη του στο ΕΣΠΑ.»         

  Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις   

    

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

Να προτείνει την ανάπλαση της ΠΕΟ από το Στρατόπεδο µέχρι τα όρια της 

Τοπικής Κοινότητας Πρινέ (Πρινέ Καµαράκι) 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 7/2011 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ 8 : Κατασκευή Θεάτρου στη θέση «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ» και ανάπλαση 

του περ/ντος χώρου  

 

Ο Πρόεδρος είπε : «στην περιοχή αυτή υπάρχει δηµοτική έκταση επιφάνειας 

περίπου ενός στρέµµατος στην οποία µέχρι και τη δεκαετία του 1960 υπήρχε 

πηγάδι και ποτιστήρι για όλα τα ζώα της τότε Κοινότητος , το γνωστό στους 

παλιούς ‘ΑΠΑΝΩ ΠΗΓΑ∆Ι’ . Έκτοτε το ποτιστήρι εγκαταλείφθηκε και η 

έκταση παραµένει ανεκµετάλλευτη. Με πρωτοβουλία κατοίκων που 

κατάγονται από το χωριό µας και ειδικότερα από το Στρατηγό Σαµψών 

Νικόλαο ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα κ. Κελέκη η σύνταξη αρχιτεκτονικής 

µελέτης της οποίας η δαπάνη καλύφθηκε από συνεισφορές κατοίκων  του 

Ατσιποπούλου που διαβιούν στην Αθήνα . 

Η µελέτη υποβλήθηκε στον τέως ∆ήµο Νικηφόρου Φωκά και εγκρίθηκε µε 

την υπ’ αρ. 122/2010 απόφαση του ∆.Σ.  

 Είναι αναµφίβολο πως η υλοποίηση αυτού του έργου στο οποίο θα 

πραγµατοποιούνται θεατρικές παραστάσεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις 

θα συµβάλλει σηµαντικά στην πολιτιστική και τουριστική προβολή της 

κοινότητας µας και στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας. 

  Παράλληλα µε την ανάπλαση της υπόλοιπης έκτασης θα δηµιουργηθεί ένας 

εξαιρετικά καλός χώρος  αναψυχής και ψυχαγωγίας που σαν τέτοιος ένα 

τµήµα του χρησιµοποιείται και σήµερα κατά τον εσπερινό που τελείται την 



 

παραµονή  που γιορτάζει το ξωκλήσι της Αγίας Ζώνης που βρίσκεται στον 

ίδιο χώρο. 

 Βάσει του άρθρου 83 παρ.2ι το Συµβούλιο µας έχει την αρµοδιότητα να 

διατυπώνει προτάσεις σχετικά µε την ανάπτυξη της περιοχής σε πολιτιστικά 

και πνευµατικά θέµατα και γι’ αυτό εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να 

προτείνουµε στο ∆ήµο να προωθήσει τις διαδικασίες για την ωρίµανση του 

έργου και την ένταξη του στο ΕΣΠΑ,      

  Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις   

    

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

Να προτείνει την κατασκευή Θεάτρου στη θέση «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ» και 

ανάπλαση του περ/ντος χώρου. 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 9/2011 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 9 : Εκπόνηση µελέτης κατασκευής δευτερεύοντος δικτύου 

αποχέτευσης όλων των οικισµών  

 

 Ο Πρόεδρος είπε : «Όπως είναι γνωστό την παρούσα περίοδο έχει 

δηµοπρατηθεί και εκτελείται το έργο της κατασκευής των κεντρικών 

συλλεκτήριων αγωγών των οικισµών Ατσιποπούλου και Βιολί Χαράκι, οι 

οποίοι θα διοχετεύσουν τα λύµατα, ορισµένοι απ’ ευθείας και οι άλλοι µέσω 

του κεντρικού αντλιοστασίου στη θέση ΖΟΥΡΙ∆Α, το οποίο θα ωθεί στο 

βιολογικό και τα λύµατα του Πρινέ και του Γερανίου. Μετά την ολοκλήρωση 

της επέκτασης των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού  

 Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει µελέτη : 

1. Για την συγκέντρωση των λυµάτων στον οικισµό ΠΑΝΟΡΑΜΑ και 

του τρόπου διοχέτευσης τους στις εγκαταστάσεις του βιολογικού 

καθαρισµού. 

2. Για την διοχέτευση των λυµάτων τµήµατος του ∆υτικού Ατσιποπούλου 

στο αντλιοστάσιο της Ζουρίδας, τα οποία ανεξέλεγκτα οδηγούνται στο 

εκεί υπάρχον ρέµα ΠΑΤΡΑΊ΄ 

3. Για όλο το δευτερεύον δίκτυο των οικισµών Ατσιποπούλου και Βιολί 

Χαράκι µε το οποίο θα διοχετεύονται τα λύµατα στους κεντρικούς 

συλλεκτήριους αγωγούς. Τα λύµατα των ιδιοκτησιών καταλήγουν σε 

βόθρους ή σε λάστιχα µε τα οποία οδηγούνται σε ρέµατα και µολύνουν 

το φυσικό µας περιβάλλον. 



 

Η κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί γιατί σύµφωνα µε 

κοινοτική οδηγία µετά το 2013 θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιµα στις 

χώρες που εξακολουθούν να έχουν οικισµούς πάνω από 2000 κατοίκους και 

το αποχετευτικό τους δίκτυο δεν είναι συνδεδεµένο σε βιολογικό καθαρισµό. 

 Σε οµιλία του ο ∆ήµαρχος κ Γ. Μαρινάκης  έθεσε αυτά τα έργα σε 

απόλυτη προτεραιότητα .  

Το Συµβούλιο µας βάσει του άρθρου 83 παρ. 2ζ έχει την αρµοδιότητα να 

διατυπώνει προτάσεις σχετικά µε την προστασία του φυσικού του περ/ντος 

και γι’ αυτό εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο 

την εξασφάλιση πίστωσης για την σύνταξη µελέτης και την προώθηση των 

διαδικασιών για την ωρίµανση του έργου και την ένταξη του στο ΕΣΠΑ . 

 Υπόψιν ότι για την σύνταξη της µελέτης αυτής θα βοηθήσει η µελέτη 

που ανατέθηκε σε µελετητή από τον τέως ∆ήµο Νικηφόρο Φωκά µε τίτλο 

‘Οριζοντιογραφική και υψοµετρική απεικόνιση των δρόµων των τριών 

οικισµών του Ατσιποπούλου’» 

  Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις   

    

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

 

Να προτείνει την εκπόνηση µελέτης κατασκευής δευτερεύοντος δικτύου 

αποχέτευσης όλων των οικισµών  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 9/2011 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής 

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 10 :Ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και της κουζίνας στο κτίριο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου  

 

  Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε : «Το υπόψιν κτίριο αποτελείται από µία 

µεγάλη αίθουσα χωρητικότητος 200 περίπου ατόµων και βοηθητικούς χώρους 

και καλύπτει τις ανάγκες του τοπικού συλλόγου, αλλά και άλλων 

δραστηριοτήτων υψηλότερης εµβέλειας που οργανώνονται κατά καιρούς. 

 Η κυρίως αίθουσα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, υστερεί όµως 

από άποψη λειτουργικότητας η θεατρική σκηνή και είναι ανάγκη να 

ανακαινισθεί. Σε όχι καλή κατάσταση βρίσκονται οι τουαλέτες και το 

µαγειρείο και είναι επιτακτική ανάγκη να ανακαινισθούν, ώστε να δίδεται 

στους επισκέπτες εικόνα ανάλογη των υπολοίπων χώρων. Ανάλογη ανάπλαση 

απαιτείται και για τον αύλειο χώρο µε την ανάγκη επένδυσης από πέτρα της 

κυρίας κλίµακας εισόδου. 

 Το συµβούλιο µας µε βάσει το άρθρο 83 παρ2ι έχει αρµοδιότητα να 

διατυπώνει προτάσεις σχετικώς µε την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

και γενικώς για την ανάπτυξη της περιοχής σε πολιτιστικά θέµατα και γι’ 

αυτό εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο τη 

σύνταξη σχετικής µελέτης και τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του 

έργου.» 



 

  Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις  

 

ΚΑΤΑ  ΠΛ Ε Ι ΟΨΗΦ Ι Α  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

 

Να προτείνει την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και της κουζίνας στο κτίριο 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου. 

   Ο Σύµβουλος κ. Νικήτας  Βελεγράκης εξέφρασε την διαφωνία του γιατί το 

θέµα δεν είναι στις αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Κοινότητας και το 

καταψηφίζει. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 10/2011 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

      4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Ιανουαρίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 7.30 µµ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο ης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της 

από 24/1/2011 έγγραφης πρόσκλησης  του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα 

σε κάθε ένα από τους συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852.    

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 

5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλίανη- Βερνάδου 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τσίβη Παρασκευή, υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 11 :  Βελτίωση πρόσβασης προς το Πανεπιστήµιο  µε την ανάπλαση 

και τη διαπλάτυνση του δρόµου Νεκροταφείο Ατσιποπούλου-Μοναστήρι 

Αγίου Παύλου 

 

 

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος είπε : «Ο δρόµος αυτός µέσα στα όρια της 

∆ηµοτικής µας Κοινότητας διαπλατύνθηκε και ασφαλτοστρώθηκε από 

πιστώσεως του ΕΠΤΑ την πρώτη ∆ηµοτική τετραετία της Καποδιστριακής 

περιόδου, διατηρείται σήµερα σε πολύ καλή κατάσταση και παρουσιάζει 

µεγάλη κυκλοφορία. Όµως το τµήµα του µέσα στα όρια της τοπικής 

κοινότητας Γάλλου και συγκεκριµένα από τη γέφυρα στο εκεί υπάρχον ρέµα 

µέχρι την κεντρική πλατεία του Γάλλου έχει παραµείνει µε πολύ µικρό 

πλάτος, αδιαµόρφωτο, όχι ασφαλτοστρωµένο και µε πολύ απότοµες στροφές 

µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία ακόµη και των µικρών 

οχηµάτων. Συνέπεια αυτών είναι η όχι καλή προσβασιµότητα µας προς και 

από το Πανεπιστήµιο, αλλά και προς την κοινότητα Αρµένων µέσω του 

δρόµου προς Σωµατά, τον οποίο πολλοί οδηγοί προτιµούν προκειµένου να 

αποφεύγουν την κίνηση µέσω ΒΟΑΚ. 

 Στο δρόµο αυτό λόγω της σχετικά µικρής κατά µήκος κλίσης του είναι 

δυνατόν να κατασκευασθεί πεζοδρόµιο και ποδηλατόδροµος πάνω σε αυτό 

και να αποτελεί χώρο περιπάτου και αναψυχής. Μπορεί ακόµα να συνδυασθεί 

µε την ανάπλαση του χώρου καύσης των απορριµµάτων της πρώην 



 

κοινότητας Ατσιποπούλου ο οποίος αποτελεί δηµοτική έκταση, µε την 

κατασκευή ποδοσφαίρου 5x5 και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 Το συµβούλιο µας µε βάσει το άρθρο  83 παρ. 2β και 2
 
ε έχει τις 

αρµοδιότητες να διατυπώνει προτάσεις για αξιοποίηση ακινήτων του ∆ήµου 

και της βελτίωσης της κυκλοφορίας και γι’ αυτό εισηγούµαι να πάρουµε 

απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο να διαθέσει πίστωση για σύνταξη 

µελέτης και να προωθήσει  τις διαδικασίες για την ωρίµανση του έργου και 

την ένταξη του στο ΕΣΠΑ.» 

   Μετά το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κ Ν. Βελεγράκης και τόνισε ότι 

υπερψηφίζει το θέµα, δηλαδή όσον αφορά την ανάπλαση του δρόµου, µόνο 

µέχρι τα όρια της ∆ηµοτικής µας κοινότητας  

  Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις  

 

ΚΑΤΑ  ΠΛ Ε Ι ΟΨΗΦ Ι Α  ΑΠΟΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

 

Να προτείνει τη βελτίωση της πρόσβασης προς το Πανεπιστήµιο  µε την 

ανάπλαση και τη διαπλάτυνση του δρόµου Νεκροταφείο Ατσιποπούλου-

Μοναστήρι Αγίου Παύλου, και τη διαπλάτυνση του τµήµατος από το ρέµατος 

µέχρι τον κεντρικό δρόµο της Τοπικής Κοινότητας Γάλλου. 

Η Σύµβουλος Καραµπλίανη –Βερνάδου Βασιλική δεν θεωρεί το θέµα άµεσης 

προτεραιότητας και το καταψηφίζει. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 11/2011 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  1.ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΑΚΗ-ΡΟ∆ΙΝΟΥ 

      2. ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΝΗΣ 

      3. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ 

                  4.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ 

 

 

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

ΤΣΙΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


