
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2012 

 

Στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου , στις 22 του µηνός Φεβρουαρίου του 

έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ συνήλθε το Τοπικό  

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κατόπιν της από 

17/02/2012 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. 

 

ΘΕΜΑ 1: «Παραχώρηση τµήµατος οικοπέδου ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, έναντι 

Στρατοπέδου για τη δηµιουργία παιδικής χαράς στον οικισµό Πανοράµατος.» 

 

Ο Πρόεδρος είπε τα εξής :  

 «Το ακίνητο αυτό µε ΚΑΕΚ 410310502007 επιφάνειας 1228 µ² αποτελεί ξεχωριστό 

τµήµα µιας µεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας του ΤΕΘΑ που βρίσκεται απέναντι από 

το στρατόπεδο στην είσοδο του οικισµού ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ. 

 Η έκταση αυτή, αλλά και όλη η έκταση που καταλαµβάνει σήµερα το Στρατόπεδο 

ανήκε παλαιότερα σε κατοίκους της πρώην κοινότητας Ατσιποπούλου, την οποία 

παραχώρησαν ή πούλησαν στο ΤΕΘΑ για τις ανάγκες του Στρατοπέδου. Σήµερα η 

έκταση αυτή δεν καλύπτει καµία απολύτως ανάγκη του Στρατοπέδου και παραµένει 

εντελώς ανεκµετάλλευτη και εγκαταλελειµµένη. Για το λόγο αυτό θα µπορούσε να 

αποτελέσει για τον οικισµό ελεύθερο χώρο πρασίνου και αναψυχής µε την 

εγκατάσταση µιας παιδικής χαράς, αφού ο οικισµός αυτός στερείται παντελώς 

τέτοιων χώρων. 



 Σε αυτό συνηγορεί και η θέση της ιδιοκτησίας αυτής, αφού βρίσκεται σε κεντρικό 

σηµείο του οικισµού και το καθιστά προσβάσιµο σε όλους τους κατοίκους του. 

 Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαι να πάρουµε απόφαση και να προτείνουµε στο 

∆ήµο να κινήσει τις διαδικασίες για την παραχώρηση αυτής της έκτασης µε σκοπό τη 

διαµόρφωση του σε χώρο πρασίνου και παιδικής χαράς.» 

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

διατάξεις και παρατηρήσεις. 

 

ΟΜ Ο Φ Ω Ν Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Να διαβιβαστεί στο ∆ήµο το αίτηµα κίνησης των διαδικασιών παραχώρησης της 

παραπάνω έκτασης για την αξιοποίηση της ως χώρου πρασίνου και αναψυχής , 

για τους κατοίκους του οικισµού Πανοράµατος. 

 

                                    Η απόφαση πήρε αριθµό 1/2012 

 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΛΕΞΑΝ.  ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 «∆ιάνοιξη και επαναλειτουργία του δρόµου στην περιοχή του Κόµβου 

Ατσιποπούλου που έχει επιχωθεί από τον εργολάβο αποχέτευσης.» 

           

Ο  Πρόεδρος είπε τα εξής: 

  

       « Για την ιστορία το τµήµα αυτού του δρόµου κατασκευάστηκε σαν 

παρακαµπτήριος το 1945, όταν οι  Γερµανοί κατακτητές µε την αποχώρηση τους  από 

το Ρέθυµνο προς τα Χανιά ανατίναξαν τη θολωτή ενετική γέφυρα από την οποία 

διεξάγονταν µέχρι τότε η συγκοινωνία Ρεθύµνου-Χανίων. 

   Το 1975 περίπου µε την κατασκευή και λειτουργία της σηµερινής Νέας Εθνικής 

Οδού, το τµήµα αυτό έπαψε να εξυπηρετεί την συγκοινωνία, συνέχισε όµως να 

χρησιµοποιείται από πολλούς κατοίκους του Ατσιποπούλου και όχι µόνο, γιατί 

παρέκαµπτε την Παλαιά Εθνική Οδό και συντόµευε τον χρόνο προς τον Κόµβο 

Ατσιποπούλου, ενώ ταυτόχρονα παρείχε πρόσβαση πλέον προσιτή και συντοµότερη 

προς το χώρο του Πανεπιστηµίου. 

   Στις αρχές του 2009 ο τέως ∆ήµος Νικηφόρου Φωκά ανέθεσε στην  

Κ/Ξ ΕΡΓΟ Α. Ε- ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. να κατασκευάσει οχετό κατά µήκος του 

φαραγγιού και κάτω από τον υφιστάµενο σήµερα συγκοινωνιακό κόµβο, ώστε να 

διοχετευθούν  προς  τα κατάντη λύµατα του οικισµού ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ τα οποία 

µέσω ρύακος είχαν συσσωρευτεί εκεί, µόλυναν το περιβάλλον και απειλούσαν την 

υγεία των κατοίκων. Στη συνέχεια άτυπα της επέτρεψε να µπαζώνει το φαράγγι πάνω 

από τον οχετό, µεταφέροντας εκεί τα προϊόντα των εκσκαφών των κεντρικών 

συλλεκτηρίων αγωγών της αποχέτευσης, µε σκοπό τη διαµόρφωση του 

δηµιουργούµενου χώρου σε πάρκο ή και για άλλες χρήσεις. 

  Επιπρόσθετα η Κ/Ξ εγκατέστησε εκεί εργοτάξιο µε σπαστήρα και άλλα 

χωµατουργικά µηχανήµατα και παρήγαγε διαβαθµισµένο  υλικό για τις ανάγκες 

επίχωσης των αγωγών αποχέτευσης. 

  Οι παραπάνω αναφερθείσες ενέργειες έχουν προκαλέσει πολλά παράπονα στους  

κατοίκους της περιοχής µας και ιδιαίτερα στους περιοίκους, οι οποίοι εκτός του ότι 

δεν µπορούν να χρησιµοποιούν το δρόµο δέχονται και τη σκόνη από τη λειτουργία 

των µηχανηµάτων και για το λόγο αυτό προέβησαν σε καταγγελίες για τις οποίες 

επιλήφθηκε το τµήµα περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου.  



Την 9/01/2012 στάλθηκε προς το ∆ήµο το µε αρ. πρωτ. 08/11/09-01-12 έγγραφο της 

περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου, µε το οποίο ζητεί πληροφορίες για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου και ενέργειες που έχουν γίνει. Από την ενηµέρωση 

που είχα προκύπτει ότι για τις καταγγελίες έχει παρέµβει ο εισαγγελέας και έχει 

επιβληθεί από το ∆ήµο προς την Κ/Ξ πρόστιµο 50.000€ . 

Στο σύνολο του το θέµα χειρίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

 Εµείς ιδιαίτερα επί του παρόντος ενδιαφερόµαστε για την ταχεία διάνοιξη και 

χρησιµοποίηση του δρόµου αυτού και για το λόγο αυτό εισηγούµαι να πάρουµε 

απόφαση και να προτείνουµε στο ∆ήµο να υποχρεώσει την Κ/Ξ  το ταχύτερο να 

αφαιρέσει το µπάζωµα και να υποβάλει µελέτη για την αποκατάσταση του δρόµου, 

την οποία να εφαρµόσει το αργότερο µέχρι 31/05/2012.» 

 

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

διατάξεις και παρατηρήσεις 

 

ΟΜ Ο Φ Ω Ν Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Να διαβιβαστεί στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Ρεθύµνης  αίτηµα για κίνηση 

διαδικασιών προς την Κ/Ξ για την άµεση διάνοιξη και αποκατάσταση του 

δρόµου το αργότερο µέχρι τις 31/05/2012. 

                        

                                    Η απόφαση πήρε αριθµό 2/2012 

 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ                                

 

 

ΑΛΕΞ.  ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


