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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 28 του µηνός Απριλίου 

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 7.30 µ.µ συνήλθε 

το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν 

της από 29/3/2011 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 σύ-

νολο 5 βρέθηκαν παρόντα 5 . 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης          - 

2. Μαρία Κανακάκη-Ροδινού   

3. Ηλίας Λιονής  

4. Νικήτας Βελεγράκης 

5. Βασιλική Καραµπλιάνη- Βερνάδου 

 

 

   Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

   

ΘΕΜΑ 1: «Αναβάθµιση- Συντήρηση-Επισκευή και απεικόνιση  

δικτύων ύδρευσης-άρδευσης και δεξαµενών της ∆ηµοτικής  

Κοινότητας » 

 

Ο Πρόεδρος είπε τα εξής :  

« Ιστορικά το Ατσιπόπουλο  απέκτησε δίκτυο µε συστηµατική και ε-

λεγχόµενη διανοµή νερού στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν 

συµµετείχε σε σύνδεσµο Κοινοτήτων του ∆υτικού Ρεθύµνου µε την 

αξιοποίηση των πηγών της περιοχής ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ. 

Η υδροδότηση του εξασφαλιζόταν µε δεξαµενή χωρητικότητας 300µ³ 

που κατασκευάστηκε εντός των ορίων της κοινότητας Πρινέ , η οποία 

και σήµερα είναι ενταγµένη στο δίκτυο ύδρευσής του. 

∆ικό του νερό εξασφάλισε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 µε επι-

τυχή γεώτρηση στην περιοχή «ΜΑ∆ΑΡΗ», όπου κατασκευάστηκε 

από τον ΟΑ∆ΥΚ η κεντρική δεξαµενή χωρητικότητας 500µ³, που 

χρησιµοποιείται και σήµερα, και το δίκτυο  ύδρευσης και άρδευσης. 
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Με την κατασκευή άλλων δύο µικρότερων δεξαµενών, η µια Ανατο-

λικά του γηπέδου και η άλλη πίσω από την καφετέρια ΙΜΙΑ, και την 

προαναφερθείσα δεξαµενή εντός των ορίων της κοινότητας ΠΡΙΝΕ 

υδροδοτούνται µέχρι και σήµερα µε φυσική ροή οι τρεις οικισµοί του 

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ. 

 Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 διαπιστώθηκε ότι λόγω παλαιότη-

τας αλλά και αύξησης της κατανάλωσης, το δίκτυο παρουσίαζε σοβα-

ρά προβλήµατα και γι’ αυτό από τον  

Καποδιστριακό ∆ήµο Ν. Φωκά διατέθηκαν πιστώσεις από το πρό-

γραµµα ΕΠΤΑ για τη βελτίωση του (αντικατάσταση σωλήνων, επε-

κτάσεις κλπ). 

 Το έτος 2003 κατασκευάστηκε από τη ∆ασική Υπηρεσία στη θέση 

«ΚΑΣΤΕΛΟΧΑΛΕΠΑ» δεξαµενή χωρητικότητας 400µ³ για τις ανά-

γκες πυρόσβεσης, αλλά και µε προοπτική να αρδευτεί η νότια της κε-

ντρικής δεξαµενής περιοχή των οικισµών Ατσιποπούλου και Πρινέ , 

µε την αξιοποίηση εφεδρικής γεώτρησης  που βρίσκεται στην περιο-

χή. Η δεξαµενή συνδέθηκε µε αγωγό και µε την κεντρική δεξαµενή 

προκειµένου να την ενισχύσει σε περιόδους αιχµής ή βλάβης. ∆υστυ-

χώς η γεώτρηση αυτή, παρότι αρχικά έδειξε ότι θα είχε ικανοποιητική 

παροχή,στη συνέχεια αυτή µειώθηκε αρκετά σε σηµείο ώστε να µην 

είναι εκµεταλλεύσιµη µε αποτέλεσµα να εγκαταλειφτεί. Κατά πληρο-

φορίες πιθανόν να υπάρχει και ηλεκτρολογικό πρόβληµα. 

 Το 2008 ο τέως ∆ήµος Νικηφόρου Φωκά κατασκεύασε δεξαµενή χω-

ρητικότητας 548 µ³ σε οικόπεδο της οικογένειας ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ 

όπου υπήρχε παλιά εγκαταλελειµµένη δεξαµενή της κοινότητας σε 

παραχωρηθείσα ατύπως έκταση 63µ². Επειδή η νέα δεξαµενή έγινε 

χωρίς την έκδοση οικοδοµικής άδειας , σε έκταση 137µ² και χωρίς τη 

συναίνεση της οικογένειας, η οικογένεια προέβη την 23
η
 Σεπτεµβρίου 

2008 σε αίτηση προσωρινής ρύθµισης της διαφοράς, η οποία επιδικά-
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στηκε σε βάρος του ∆ήµου, ο οποίος υποχρεούται να την κατεδαφίσει 

και να καταβάλει  αποζηµίωση στους δικαιούχους. 

 Ενόψει αυτής της κατάστασης ο ∆ήµος προσπάθησε να συµβιβαστεί 

µε τους ιδιοκτήτες και µε την υπ’ αριθµό 142/2009 απόφαση, πρότεινε 

την αγορά όλου του  

οικοπέδου, επιφάνειας 4.254,56µ², ώστε να µην 

 κατεδαφιστεί η δεξαµενή. 

Οι ιδιοκτήτες ζήτησαν το ποσό των 400.000 € , το οποίο ο δήµος δεν 

ήταν δυνατόν να εξασφαλίσει και έκτοτε το θέµα παραµένει σε εκ-

κρεµότητα. 

Εν τω µεταξύ οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν κανονική αγωγή, η οποία πρό-

κειται να εκδικαστεί τον Οκτώβριο του 2011. 

  Την παρούσα περίοδο από έλεγχο που έκανα, διαπιστώθηκε ότι η κε-

ντρική δεξαµενή της ΜΑ∆ΑΡΗΣ, παρουσιάζει περιµετρικές αλλά και 

πλευρικές σηµαντικές διαρροές και ενηµερώθηκε εγγράφως η τεχνική 

υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία έστειλε µηχανικό της επί τόπου και µε 

έγγραφο της µας απάντησε ότι η δεξαµενή πρέπει να αδειάσει το συ-

ντοµότερο δυνατό και να στεγανοποιηθεί από ειδικό συνεργείο, γιατί 

υπάρχει πιθανότητα διάβρωσης του οπλισµού και κίνδυνος µεγαλύτε-

ρης ζηµιάς. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υφίσταται άµεση ανάγκη να αδειά-

σει η δεξαµενή πράγµα που θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην υδροδό-

τηση των οικισµών γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση τροφοδοσίας 

του δικτύου, πράγµα που σε κάθε ανάλογη περίπτωση πρέπει να εξα-

σφαλίζεται µε την αξιοποίηση και σωστή λειτουργία όλων των υφι-

στάµενων εγκαταστάσεων. 

Το Συµβούλιο µας µε βάση την παρ.2στ του άρθρου 83 του 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ έχει αρµοδιότητα µε δική του πρωτοβουλία να διατυ-

πώνει προτάσεις στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου για τη συντήρηση 
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και λειτουργία όλων των έργων και εγκαταστάσεων της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας και γι’ αυτό εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να προ-

τείνουµε στο ∆ήµο τα εξής: 

α) Να οργανώσει σύσκεψη όλων των εµπλεκοµένων προκειµένου να 

καθοριστεί ο τρόπος αντιµετώπισης της υδροδότησης των οικισµών 

κατά τον χρόνο που η κεντρική δεξαµενή θα παραµείνει κενή, για να 

γίνει η επισκευή της να καθοριστεί και  να εξευρεθεί το ύψος  της α-

παιτούµενης δαπάνης. 

β) Να συντάξει µελέτη επισκευής της εφεδρικής γεώτρησης, ώστε και 

η νότια περιοχή του Ατσιποπούλου να αρδεύεται και σε κάθε περί-

πτωση να ενεργεί σαν εφεδρική. 

γ) Να παρακολουθεί την εξέλιξη της κανονικής αγωγής της οικογέ-

νειας ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ και να παρέµβει για την εξεύρεση λύσης. 

δ) Να µεριµνήσει για την αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης και άρ-

δευσης. 

  Το λόγο έλαβε ο σύµβουλος Νικήτας Βελεγράκης και είπε τα εξής: 

α) Ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του σαν προέδρου του ∆.∆. είχε 

διαπιστωθεί ότι υπήρχαν αρκετές διαρροές στην κεντρική δεξαµενή 

και για το λόγο αυτό, δύο φορές έγινε άδειασµα της δεξαµενής και 

µόνωση από τους υδραυλικούς του ∆ήµου. 

β) Ότι για τη δεξαµενή στο οικόπεδο της οικογένειας 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ο τέως ∆ήµος Ν.Φωκά  είχε πάρει απόφαση να α-

γοραστεί όλο το οικόπεδο από το ∆ήµο έναντι 400.000€ και είχε δρο-

µολογηθεί η διαδικασία η οποία προσέκρουσε στην άρνηση κάποιων 

παραγόντων και σε πρόβληµα που διαπιστώθηκε ότι υπήρχε στην α-

ποτύπωση του κτηµατολογίου. Άποψη του είναι ότι θα πρέπει να ευ-

θυγραµµιστούµε µε την απόφαση του ∆ήµου Ν. Φωκά και να αγορα-

στεί το ακίνητο ώστε να µην κατεδαφιστεί η δεξαµενή που στοίχισε 
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150.000 €  και η οποία θεωρείται απαραίτητη για την οµαλή υδροδό-

τηση των οικισµών κατά τη θερινή περίοδο. 

γ) Ότι συµφωνεί για την αποτύπωση του δικτύου, αλλά και τον καθα-

ρισµό όλων των δεξαµενών του δικτύου και ειδικότερα αυτής που 

βρίσκεται πίσω από την καφετέρια «ΙΜΙΑ». 

δ) Ότι συµφωνεί για την επισκευή της εφεδρικής γεώτρησης αλλά 

πρέπει να προσεχθεί η περίπτωση εµβάθυνσης της γιατί πιθανόν να 

υπάρχει κίνδυνος  επηρεασµού  της κανονικής  γεώτρησης. Το θέµα 

γνωρίζει καλά ο γεωλόγος κ.  

Αγγελάκης. 

ε) Ότι θα πρέπει το δίκτυο της κοινότητας να συνδεθεί µε τον αγωγό 

τροφοδοσίας του τέως ∆ήµου Ρεθύµνης από τις πηγές της Αργυρού-

πολης, ο οποίος διέρχεται από τη Νότια παράλληλο του ΒΟΑΚ, ώστε 

να υδρεύεται µε φυσική ροή η περιοχή βόρεια του ΒΟΑΚ ,για την ο-

ποία παρουσιάζονται κατά τη θερινή περίοδο σοβαρά προβλήµατα. Οι 

υπόλοιποι σύµβουλοι συµφώνησαν. 
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Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις 

σχετικές διατάξεις και παρατηρήσεις. 

  

 

Ο ΜΟ Φ Ω ΝΑ  ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι  

 

Τόσο για τις εισηγήσεις του Προέδρου όσο και για τις προτάσεις του 

συµβούλου  Νικήτα Βελεγράκη. 

 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 19/2011 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

      ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 


