ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2017
Πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου
Η συνεδρίαση έγινε στις 07/04/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ
στο Κοινοτικό κατάστημα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κ. Παπαλεξάκη Αλέξανδρου, αφού
επιδόθηκε η υπ’ αριθμό 2

54/04-04-2017 πρόσκληση προς όλα τα μέλη της

Δημοτικής Κοινότητας.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
5. Αντωνία Μικρούλη

2. Σταύρος Γαγάνης
3. Παγώνα Βερνάδου
4.Νεκτάριος Κλουβάτος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ρεθύμνης κα Δημητρακάκη
Δήμητρα . Ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Σκεπτικό:3
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το ημερησίας διάταξης θέμα «Έκδοση ή μη τοπικών
κανονιστικών αποφάσεων οριοθέτησης κοινόχρηστων χώρων για κατάληψη
από τραπεζοκαθίσματα από τους:
α. Γαγάνη Γεώργιο στην Πλατεία της Μεσοχωριάς
β. Ροδινού Αγγελική στην Πλατεία Ηρώων
γ. Λιανδρή Ελένης στην Πλατεία Ηρώων
Ο πρόεδρος είπε ότι και οι τρεις χώροι έχουν οριοθετηθεί και έχουν εκδοθεί
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις διετούς ισχύος, οι οποίες λήγουν τον τρέχοντα
μήνα και για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες με αιτήσεις τους στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου ζητούν την έκδοση νέων κανονιστικών αποφάσεων με ισχύ όσο χρόνο
υφίστανται και οι επιχειρήσεις τους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συμφωνεί με
τον ορισμό ισχύος των νέων κανονιστικών αποφάσεων για όσο χρόνο υφίστανται
οι επιχειρήσεις τους και ανέγνωσε τις σχετικές εισηγήσεις που απέστειλε η
Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη σε ψηφοφορία και τα μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση:
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί θετικά στην παράταση παραχώρησης

των αιτούμενων

κοινόχρηστων χώρων, με διάρκεια ισχύος της παραχώρησης για όσο διάστημα
υφίστανται οι επιχειρήσεις των αιτούντων και τη διαβίβαση της σχετικής
απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Σ.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2017
Πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου
Η συνεδρίαση έγινε στις 07/04/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ
στο Κοινοτικό κατάστημα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου κ. Παπαλεξάκη Αλέξανδρου, αφού
επιδόθηκε η υπ’ αριθμό 2

54/04-04-2017 πρόσκληση προς όλα τα μέλη της

Δημοτικής Κοινότητας.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
4. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
5. Αντωνία Μικρούλη

5. Σταύρος Γαγάνης
6. Παγώνα Βερνάδου
4. Νεκτάριος Κλουβάτος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ρεθύμνης κα Δημητρακάκη
Δήμητρα . Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι εφημέριοι της ενορίας Ατσιποπούλου, ο
αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ρεθύμης κος Γεωργαλής Γεώργιος , η Πρόεδρος του
πολιτιστικού Συλλόγου Ατσιποπούλου κα Δέσποινα Αγγελιδάκη-Πετσαγγουράκη ο
αντιπρόεδρος Κος Γεώργιος Δαλέντζας , το μέλος Δημητρακάκης Μιχαήλ , ο επίτιμος
πρόεδρος κος Περπιράκης Γεώργιος και ως εκπρόσωπος της μελετήτριας ο πατέρας
της Βερνάδος Μιχαήλ. Ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Σκεπτικό:4
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το ημερησίας διάταξης θέμα «Εισήγηση για
παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη
πλατείας και μνημείου πεσόντων στη μάχη του Ατσιποπούλου κατά την
επανάσταση της Θερίσου»
Ο Πρόεδρος έκανε ένα σύντομο ιστορικό αναφερθείς στις από το έτος 2005
προσπάθειες του πολιτιστικού συλλόγου Ατσιποπούλου για την ανέγερση
μνημείου προς τιμή των πεσόντων πέντε μαχητών στη μάχη του Ατσιποπούλου
κατά την επανάσταση του Θερίσου . Για το σκοπό αυτό, με τη συνεργασία του
τέως Δήμου Νικηφόρου Φωκά και τη μεσολάβηση του ιδρύματος «Ελευθέριος
Βενιζέλος» εξασφαλίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το έτος 2009 πίστωση
50.000€ για την υλοποίηση έργου που απεικόνιζε, η επιλεγείσα από τους φορείς

του Aτσιποπούλου δωρεάν παραχωρηθείσα αρχιτεκτονική μελέτη της
μελετήτριας κας Εμμανουέλας Βερνάδου.
Ο πρόεδρος είπε ακόμη ότι με την παραλαβή του σχετικού φακέλου από τη
Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου στις αρχές του 2011 διαπιστώθηκε ότι το
έργο δεν ήταν δυνατόν να ανεγερθεί στον επιλεγέντα χώρο καθώς δεν ήταν
δημόσιος και προέκυψε η ανάγκη αγοράς ακινήτου που πραγματοποιήθηκε στα
μέσα του έτους 2015.
Την περίοδο αυτή αποφασίστηκε από τον Δήμο η απευθείας ανάθεση της
οριστικής μελέτης στην κα Εμμανουέλα Βερνάδου και με έγγραφες προσκλήσεις
κλήθηκε να υποβάλει οικονομική προσφορά για την προσαρμογή της μελέτης στο
νέο ακίνητο και να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, διαδικασία που
πραγματοποιήθηκε την 7η Νοεμβρίου 2017, με καθυστέρηση δηλαδή 17 μηνών,
για την οποία και η μελετήτρια δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Για το γεγονός αυτό
είπε ο πρόεδρος, οι παράγοντες του Δήμου και του Ιδρύματος « Ελευθέριος
Βενιζέλος» διατυπώνουν μεγάλη δυσαρέσκεια για την απαράδεκτη χρονοτριβή
που μοιραία επηρεάζει και τον χρόνο περάτωσης του έργου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε ότι η μελετήτρια την 8η Δεκεμβρίου 2016, ένα
μήνα δηλαδή μετά την υπογραφή της σύμβασης ζήτησε παράταση τριών μηνών
που εκπνέει σήμερα, την 7η Απριλίου 2017 ενώ με νέα επιστολή της ζήτησε
παράταση δυο μηνών, για την οποία το Τοπικό Συμβούλιο και οι φορείς της
Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου, καλούνται να αποφασίσουν.
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος ανέγνωσε την επιστολή της μελετήτριας και στη
συνέχεια είπε ότι η πρώτη παράταση των τριών μηνών της δόθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο και με τη δική του ψήφο γιατί αναφερόταν σε επέκταση
συμβατικού αντικειμένου και συγκεκριμένα στη σύνταξη των τευχών
δημοπράτησης του έργου.
Η παράταση όμως των δύο μηνών που τώρα ζητά θεωρώ ότι είναι υπερβολική,
γιατί η μελετήτρια έχει, να προσαρμόσει μια υπάρχουσα μελέτη σε ένα νέο
ακίνητο, έστω μεγαλύτερο.

Επειδή όμως είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και η
μελέτη, όπως μας λέει η μελετήτρια ,έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και
έχουμε μπροστά μας τις μέρες του Πάσχα όπου ο ενεργός χρόνος περιορίζεται,
εισηγούμαι να εισηγηθούμε στον Δήμο τη χορήγηση στη μελετήτρια της
αιτούμενης παράτασης με την παρατήρηση όμως ότι θα είναι η τελευταία και σε
καμιά περίπτωση δεν θα δεχτούμε νέα παράταση.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου και τους
παρευρισκόμενους εκπροσώπους των φορέων και τον εκπρόσωπο της
μελετήτριας να τοποθετηθούν και μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν
με την εισήγηση του προέδρου και ομόφωνα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητα στον Δήμο
Ρεθύμνης να χορηγηθεί

στη μελετήτρια η

αιτούμενη παράταση με την

παρατήρηση ότι θα είναι η τελευταία και τη διαβίβαση της απόφασης στην
αρμόδια υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος
προχώρησε στην ενημέρωση των μελών του Τ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας για τα
ακόλουθα θέματα:
1. Δημοπράτηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου
Ο πρόεδρος είπε ότι την 25η Απριλίου 2017 θα γίνει η δημοπράτηση του έργου αυτού
προϋπολογισμού 3.100.000€, έπειτα από πολύ μεγάλη καθυστέρηση που προκλήθηκε
λόγω της αλλαγής του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις.
Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κος Γεωργαλής που συμμετείχε στη συνεδρίαση
με τη λειτουργία του θα αποδεσμευτεί το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται το 2ο
Δημοτικό σχολείο Ατσιποπούλου, για να στεγαστεί το 3ο Δημοτικό Σχολείο η ίδρυση
του οποίου είναι επιβεβλημένη προκειμένου και τα δυο σήμερα Δημοτικά σχολεία
του Ατσιποπούλου να αποσυμφορηθούν από τον μεγάλο αριθμό μαθητών που
φοιτούν σε αυτά.
2. Κυκλοφορία κοπαδιού βοδιών στους δρόμους των οικισμών
Ο πρόεδρος είπε ότι η κυκλοφορία του κοπαδιού στους δρόμους το τελευταίο
δεκαπενθήμερο έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και ανησυχίες των κατοίκων για
πρόκληση ατυχήματος σε βάρος ατόμων ή ζημιών σε οχήματα. Για το λόγο αυτό έχει
ενημερώσει σχετικά τόσο την άμεση δράση όσο και τη Δασική Υπηρεσία για
περιπτώσεις παράνομης νομής και ζημιών σε ιδιοκτησίες. Για καταγγελίες οι κάτοικοι
μπορούν να απευθύνονται στο 100 και στον αριθμό 2831023308 του Δασαρχείου.
3. Άναμμα του φανού πριν την Ανάσταση για το κάψιμο του Ιούδα
Ο πρόεδρος είπε ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι το άναμμα του φανού στο
ακίνητο της Ενορίας, έναντι του ξενοδοχείου «Καλλέργης» δεν αποσκοπούσαν στην
τήρηση του εθίμου αλλά στη δημιουργία μόνο εντυπώσεων από άτομα τα οποία
αδυνατούσαν να κατανοήσουν τον κίνδυνο που εξέθεταν τον οικισμό.
Για τον λόγο αυτό το προηγούμενο Πάσχα το Τοπικό Συμβούλιο σε συνεννόηση και
με την ενορία μας, πήρε απόφαση και δεν επέτρεψε το άναμμα του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ρεθύμνου προς τη Μητρόπολη Ρεθύμνου, στο οποίο , ενώ σαφώς διατυπώνεται η
άποψη του για την τήρηση του εθίμου ,εφιστά ιδιαίτερα τη λήψη αυστηρών μέτρων
για την αποτροπή της εξάπλωσης πυρκαγιών που θα προκαλέσουν σοβαρές ζημιές
και δίδει οδηγίες και μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Φέτος όπως ενημερωθήκαμε ο Πολιτιστικός Σύλλογος με απόφαση του θα
οργανώσει το άναμμα του φανού σε ακίνητο έναντι της εκκλησίας του Αγίου
Ελευθερίου που διατίθεται από τον ιδιοκτήτη ως χώρος στάθμευσης οχημάτων και
εφόσον περιφρουρηθεί επαρκώς και ληφθούν όλα τα μέτρα που συστήνει στο
έγγραφο της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Δημοτική Κοινότητα δεν έχει καμιά
αντίρρηση να τηρηθεί το έθιμο.

