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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2011 

 

Στο Ατσιπόπουλο και κοινοτικό κατάστηµα, στις 27 του µηνός Μαίου του έτους 

2011 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή  και ώρα 20.00 µ.µ συνήλθε το Τοπικό 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της από 25/4/2011 

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 Καραµπλιάνη- Βερνάδου 

 

 

   Ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 1: «Προέγκριση λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

καταστήµατος (οπωροπαντοπωλείο) µε την επωνυµία ΧΑΣΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε. Ε 

στον κόµβο Ατσιποπούλου » 

 

Ο Πρόεδρος είπε τα εξής :  

«Ο αιτών Χάσικος Κωνσταντίνος έχει προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που προ-

βλέπονται  στην υπ’ αριθµό 51/59-11-206 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 Από εξέταση που έγινε διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του συγκεκριµένου κατα-

στήµατος είναι συµβατή µε τους όρους της προβλεπόµενης νοµοθεσίας. Συγκε-

κριµένα σύµφωνα µε την  παρ.2 του άρθρου 80 του ∆.Κ.Κ : 

1. ∆εν βρίσκεται σε ζώνη , όπου επιτρέπονται ειδικοί όροι χρήσεως γης. 

2. ∆εν βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισµό ή περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους. 

3. ∆εν βρίσκεται σε περιοχή αιγιαλού και παραλίας ή δασική περιοχή και 

αρχαιολογικού και ιστορικού τόπου. 

4. ∆εν ανήκει στην κατηγορία όσων διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 

180/79, δηλαδή δεν βρίσκεται κοντά σε εκκλησία, σχολείο ή νοσοκοµείο. 

5. ∆εν έχει εκδοθεί κανονιστική απόφαση που καθορίζει ειδικούς όρους. 

Επειδή το κατάστηµα στεγάζεται σε κατάστηµα οριζόντιας ιδιοκτησίας, έχει 

προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή  

ιερέα Εµµανουήλ Γιαννούλη, ότι δεν έχει αντίρρηση για την ίδρυση του ο-

πωροπαντοπωλείου. 

 Το συµβούλιο µας µε βάση το άρθρο 83 παρ.1
α
 έχει την αρµοδιότητα να α-

ποφασίζει για την προέγκριση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµι-

κού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό εισηγούµαι θετικά για την προέ-

γκριση του καταστήµατος και τη διαβίβαση του φακέλου στην υπηρεσία κα-

ταστηµάτων ∆ήµου Ρεθύµνης. 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές δια-

τάξεις και παρατηρήσεις. 

ΟΜ Ο Φ Ω Ν Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Την  προέγκριση ίδρυσης οπωροπαντοπωλείου από τον Κωνσταντίνο Χάσικο επί της 

οδού Αγίου Αντωνίου στον Κόµβο Ατσιποπούλου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 20/2011 
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ΘΕΜΑ 2
ο
 : Παραχώρηση λωρίδας ∆ηµοτικού Χώρου στο κατάστηµα 

«ΘΕΩΡΕΙΟ» , ιδιοκτησίας Ζωής Παπαδάκη. 

 

Ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 

 Με την από 01/04/2011 αίτηση της η Κα Ζωή Παπαδάκη , ζήτησε να της παραχωρη-

θεί λωρίδα πλάτους έξι (6) µέτρων ∆ηµοτικού χώρου, προκειµένου  να αποκτήσει 

πρόσβαση σε ενοικιασµένο ιδιωτικό χώρο για τις ανάγκες της επιχείρησης της. 

 Με την ίδια αίτηση ζητά τη µετακίνηση του στεγάστρου της στάσης των λεωφορείων 

ΚΤΕΛ και την τοποθέτηση εµποδίων για την οριοθέτηση της λωρίδας και του υπό 

ενοικίαση χώρου. 

 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο φάκελος διαβιβάστηκε στο γραφείο συγκοι-

νωνιακών θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης, του 

οποίου αρµόδιος µηχανικός έκανε αυτοψία, συνέταξε έκθεση και µε το από 

26/05/2011 έγγραφο η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται στη ∆ηµοτική 

Κοινότητα Ατσιποπούλου: 

1. Την παραχώρηση λωρίδας πλάτους 3 µέτρων και µήκους 5 µέτρων. 

2. Την αποµάκρυνση του στεγάστρου της στάσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ 

και τοποθέτηση µόνο σήµατος στάσης . 

3. Την τοποθέτηση των εµποδίων µόνο επί της οριογραµµής του ιδιωτικού µε το 

∆ηµόσιο χώρο και την οριοθέτηση της λωρίδας. 

4. Την οριοθέτηση συγκεκριµένων θέσεων στάθµευσης οχηµάτων της οποίας η 

δαπάνη θα ανέλθει στα 100€ και θα βαρύνει τον σχετικό Κ.Α του προϋπολο-

γισµού του οικονοµικού  έτους 2011. 

Το Συµβούλιο µας µε βάση την παράγραφο 1γ του άρθρου 83 του Καλλικράτη 

έχει την αρµοδιότητα να προτείνει γενικά τους χώρους όπου ασκούνται οι υπαί-

θριες εµπορικές δραστηριότητες και εισηγούµαι να ληφθεί απόφαση σύµφωνα µε 

αυτά που προτείνει το γραφείο συγκοινωνιακών θεµάτων του ∆ήµου. 

 Το λόγο πήρε η  κυρία Βασιλική Καραµπλιάνη και είπε ότι συµφωνεί µε την πα-

ραχώρηση της λωρίδας αλλά δεν συµφωνεί µε την αποµάκρυνση του στεγάστρου. 

 Η κυρία Μαρία Κανακάκη συµφωνεί µε την παραχώρηση της λωρίδας και την 

αποµάκρυνση του στεγάστρου, ωστόσο είπε ότι αν εξευρεθεί καλαίσθητο στέγα-

στρο δεν θα είχε αντίρρηση να τοποθετηθεί, αλλά σε άλλη θέση. 

 Ο κύριος Ηλίας Λιονής συµφωνεί και µε τα δύο προτείνει όµως να παραµείνει 

στο εύρος της λωρίδας πεζοδρόµιο πλάτους ενός (1) µέτρου. 
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 Ο κύριος Νικήτας Βελεγράκης δεν συµφωνεί ούτε µε την παραχώρηση της λωρί-

δας ούτε µε την αποµάκρυνση του στεγάστρου και προτείνει την ανάπλαση της 

πλατείας µε πλακόστρωση και απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων. 

 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές δια-

τάξεις και παρατηρήσεις. 

                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Κατά πλειοψηφία την παραχώρηση της λωρίδας µε ψήφους τέσσερις (4) έναντι 

ενός και την αποµάκρυνση του στεγάστρου µε ψήφους τρεις (3) έναντι δύο(2). 

 

       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 21/2011 

 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

      ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 


