
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Κοινότητα Ανώπολης         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ 

 

Από το πρακτικό 5/16-07-2020 συνεδρίασης της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου. 

Σήμερα την 16η ΙΟΥΛΙΟΥ , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, 

το Συμβούλιο της Κοινότητας Ανώπολης, στο δημοτικό κατάστημα Ανώπολης, ύστερα από την αρ.21/13-7-2020 

πρόσκληση του προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του και αναρτήθηκε στο 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 

του ν.3852/2010 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δηλαδή 

σε σύνολο επτά (7) μελών, παρόντες ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Βασιλάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Χωματάς Νικολάος Μέλος  

Κοκκινάκης Εμμανουήλ Μέλος   

Κοκκινάκης Λάμπρος Μέλος   

Μπορμπουδάκης Γεώργιος Μέλος   

Χατζάκη Ευαγγελία Μέλος   

Αντωνακάκης Μιχαήλ             Μέλος         

    

 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 



 

 

Θέμα 1ο. Επανεξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑ.Χ αριθ.5397/10-4-2020 σχετικά με την παραχώρηση 

χρήσης δημοτικής έκτασης για την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ( εισήγηση θέματος 

από τον πρόεδρο). 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ανώπολης του 

Δήμου Χερσονήσου, έθεσε ενώπιον των μελών του το αρ.5397/10-04-2020 σχετικό έγγραφο του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου κου Ανυφαντάκη Εμμανουήλ και αφού συζητήθηκε 

λεπτομερώς to θέμα ο πρόεδρος 

                                                                                            εισηγείτε 

να παραχωρηθεί  για χρήση  στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου η χαρακτηρισμένη δημοτική  έκταση στη θέση Κεφάλι 

Κουτσούρας προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών  του Κοινοτικού Συμβουλίου η παραπάνω πρόταση 

ψηφίστηκε ομόφωνα . 

Η απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό 13/2020. 

 

 

Θέμα 2ο . Πρόταση επιτροπής καταγραφής επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων της κοινότητας 

Ανωπόλεως αρθ. Εγγράφου 23034/28-11-2019 (εισήγηση θέματος Κοκκινάκης Λάμπρος). 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Κοινοτικός Σύμβουλος Κοκκινάκης Λάμπρος της Κοινότητας 

Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου, έθεσε ενώπιο των  μελών του κοινοτικού συμβουλίου,  το αριθ. 23034/28-

11-2019 σχετικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού σχεδιασμού και Άρδευσης του Δήμου 

Χερσονήσου κου Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ και αφού έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή για την καταγραφή της 

ύπαρξης επικίνδυνων – ετοιμόρροπων  κτισμάτων στην Κοινότητα Ανώπολης  

εισηγείται 

την παράταση χρόνου στην επιτροπή  για την συγκέντρωση και καταγραφή της ύπαρξης επικίνδυνων – 

ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Κοινότητα Ανώπολης, προκειμένου να υποβληθεί σχετική εισήγηση στο 

Συμβούλιο της Κοινότητας Ανώπολης και να ληφθεί η σχετική απόφαση που θα σταλεί επίσημα, ως απάντηση 

στο αριθ. 23034/28-11-2019 έγγραφο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού σχεδιασμού και 

Άρδευσης του Δήμου. 

 Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του συμβουλίου, η πρόταση του Κοινοτικού Συμβούλου 

Κοκκινάκη Λάμπρου για το 2ο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2020. 

 

Θέμα 3ο Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2019-2023 (εισήγηση θέματος  

Κοκκινάκης Μανόλης). 



 

Για  το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Κοινοτικός Σύμβουλος της Κοινότητας   Ανώπολης  του   

Δήμου Χερσονήσου Κοκκινάκης Μανόλης 

Εισηγείται 

 

 ο κάθε σύμβουλος ξεχωριστά θα επεξεργαστεί το έγγραφο και θα το καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Χερσονήσου τις απόψεις του για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου 2019-2023. 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου ψηφίζουν  ομόφωνα την πρόταση του 

Κοινοτικού Συμβούλου Κοκκινάκη Μανόλη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  15/2020. 

 

Θέμα 4ο.  Ανεύρεση πράσινου σημείου για εναπόθεση και μεταφόρτωση αδρανών υλικών (εισήγηση 

θέματος ο πρόεδρος). 

Για   το   παραπάνω   θέμα   της   ημερήσιας   διάταξης   ο   Πρόεδρος του Συμβουλίου   της   Κοινότητας   

Ανώπολης  του   Δήμου Χερσονήσου ενημέρωσε τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου ότι στο ΣΧΟΑΠ του Δήμου 

δεν έχει προβλεφθεί ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στην Κοινότητα Ανώπολης 

εισηγείται 

να  γίνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου οι κατάλληλες ενέργειες για την τροποποίηση 

του ΣΧΟΑΠ ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος ο οποίος θα χαρακτηρισθεί  ως ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ στην 

Κοινότητα Ανώπολης . 

Το Κοινοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ψηφίζει ομόφωνα την πρόταση του προέδρου  . 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2020. 

 

Θέμα 5ο. Πρόταση για αξιοποίηση του χώρου στο παλιό σχολείο Ανώπολης (εισήγηση θέματος Κοκκινάκης 

Λάμπρος). 

Για   το παραπάνω   θέμα   της   ημερήσιας   διάταξης   ο  Κοινοτικός Σύμβουλος Κοκκινάκης Λάμπρος ανέφερε 

την επικινδυνότητα που υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο καθώς και την ιστορική αξία του συγκεκριμένου 

ακινήτου γι αυτό το λόγο   

 

                                                                                    εισηγείται 

 

1ο. Καθαρισμός εντός και πέριξ του κτηρίου. 

2ο. Περίφραξη του κτηρίου (χαρακτηρισμός ως ετοιμόρροπο). 



 

3ο. Να κατατεθεί αίτημα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία 

για την υπόδειξη του κατάλληλου τρόπου αναπαλαίωσης του κτηρίου. 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου η πρόταση του Κοινοτικού 

Συμβούλου Κοκκινάκη Λάμπρου ψηφίστηκε ομόφωνα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2020 

 

Θέμα 6ο . Πρόταση για αντικατάσταση παλιών φωτιστικών και επανατοποθέτηση τους σε άλλα σημεία της 

κοινότητας (εισήγηση θέματος Κοκκινάκης Λάμπρος). 

Για το παραπάνω θέμα ο Κοινοτικός Σύμβουλος  Κοκκινάκης Λάμπρος 

                                                                              Εισηγείται 

την αφαίρεση των παλαιών φωτιστικών και  επανατοποθέτηση  τους σε νέα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  ψηφίζει ομόφωνα την πρόταση του Κοινοτικού 

Συμβούλου Κοκκινάκη Λάμπρου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2020. 

                                                                          

Θέμα 7ο.  Καταγραφή και αρχειοθέτηση σημείων που χρήζουν άμεση τσιμεντόστρωση ( εισήγηση θέματος 

Κοκκινάκης Μανόλης). 

Για το θέμα αυτό ο Κοινοτικός Σύμβουλος Κοκκινάκης Μανόλης κατέθεσε φωτοαντίγραφα από το Google Map 

τοποθεσιών σε μορφή σκαρίφημα όπου επισημαίνετε με έγχρωμη υπόδειξη τα σημεία που χρήζουν 

τσιμεντόστρωσης  

                                                                               Εισηγείται 

Για τις παρακάτω τοποθεσίες 

1. Δίπλα από το γυμναστήριο BALANCE Κοκκίνη Χάνι 

2. Περιοχή Ράγλος Ανώπολη 

3. Περιοχή Πλάκες (υπόδειξη Μπορμπουδάκη ) Κοκκίνη Χάνι 

4. Πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Γουρνών  

5. Στην περιοχή Ανιξαράς στις Γούρνες 

6. Δρόμος προς οικία Αντωνακάκη περιοχή Ανώπολη 

7. Περιοχή Λαγκός στην Ανώπολη 

8. Στην περιοχή όπου  χτίζεται ο νέος  ναός Αγίου Παισίου στις Γούρνες 

Το  Κοινοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του Κοινοτικού 

Συμβούλου Κοκκινάκη Μανόλη. 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 19/2020. 

 



 

• Θέμα 8ο .  Αίτημα ΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ αρ.εγ.8309/10-06-2020 σχετικά με την παραχώρηση 

χρήσης εδαφικής έκτασης (εισήγηση θέματος από τον πρόεδρο). 

Για το αίτημα της ΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ αρ.εγ.8309/10-06-2020 σχετικά με την παραχώρηση ς  χρήσης 

εδαφικής έκτασης  κατατέθηκαν δύο προτάσεις .Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βασιλάκης 

Κωνσταντίνος έχοντας υπ όψιν το υπ αριθμόν  11163/15-07-2020 έγγραφο  διαμαρτυρίας το οποίο   

υπογράφουν εβδομήντα κάτοικοι της ευρύτερης  περιοχής , όπου επισημαίνουν  τα προβλήματα και την 

επικινδυνότητα του αθλήματος για την συγκεκριμένη περιοχή καθώς και τα  έγγραφα προηγουμένων ετών που 

αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα προτείνει την απομάκρυνση από τον συγκεκριμένο χώρο  της ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ  και  την ανεύρεση άλλου ποιο κατάλληλου χώρου σε συνεργασία με τα μέλη του ΔΣ Της 

λέσχης. O Κοινοτικός Σύμβουλος Κοκκινάκης Λάμπρος προτείνει να αναλάβει ο πρόεδρος της Κοινότητας με 

μέλη του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ να μελετήσουν τα προβλήματα που προκύπτουν  από το 

έγγραφο 11163/15-07-2020 των δημοτών της περιοχής  και να ξαναέρθει το θέμα στο Κοινοτικό  Συμβούλιο για 

συζήτηση. 

Την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν ο Κοινοτικός Σύμβουλος Αντώνακακης Μιχάλης. 

Την πρόταση του Κοινοτικού Συμβούλου Κοκκινάκη Λάμπρου ψήφισαν  οι Κοινοτικοί σύμβουλοι,  Χατζάκη 

Ευαγγελία ,Κοκκινάκης Μανόλης και Μπορμπουδάκης Γεώργιος. 

Μετά από διαλλακτική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το θέμα θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία και 

διευκρινήσεις  για συζήτηση  και λήψη απόφασης  στο επόμενο κοινοτικό συμβούλιο. 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 20/2020. 

 

Θέμα 9ο.  Αίτημα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΟΠΩΛΕΟΣ αριθ.εγ.10402/06-07-2020 σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος Ανωπόλεως ( εισήγηση θέματος από τον 

πρόεδρο). 

Για το παραπάνω θέμα ο πρόεδρος  

                                                                                       Εισηγείται 

Να παραχωρηθεί κατά χρήση η ήδη μέχρι σήμερα παραχωρημένη σε φορείς αίθουσα του ισογείου με την 

προϋπόθεση ότι θα καταγραφούν και θα παραδοθούν  στον Δήμο  ο πάγιος εξοπλισμός.  Ο Δήμος θα 

φροντίσει για την απομάκρυνση του εξοπλισμού  από το χώρο του ισογείου μέχρι να ολοκληρωθούν  οι 

διατυπώσεις  για προσθήκη αίθουσας η οποία θα στεγάσει τον Πολιτιστικό Σύλλογο. 

Η πρόταση του προέδρου  για την προσωρινή παραχώρηση  χρήσης της αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο 

ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου . 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 21/2020. 

Θέμα 10ο. 10. Ορισμός αντιπροέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου και κατανομή αρμοδιοτήτων (εισήγηση 

θέματος από τον πρόεδρο). 

Για το παραπάνω θέμα  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου 

αποφασίστηκε ομόφωνα  ο ορισμός ως Αντιπροέδρου  του Κοινοτικού  Συμβουλίου  Ανώπολης  ο 

Αντωνακάκης Μιχαήλ ,αρμόδια για πολιτιστικά – νομικά –περιουσιακά θέματα η Χατζάκη Ευαγγελία και 



 

θέματα καθαριότητος ο Κοκκινάκης Λάμπρος μέχρι 31-08-2021.Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοκκινάκης  Μανόλης 

και Μπορμπουδάκης Γεώργιος δεν θέλησαν να αναλάβουν καμία αρμοδιότητα, ο Κοινοτικός Σύμβουλος 

Χωματάς Νικόλαος ήταν απών. 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 22/2020. 

 

 

 

 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

O Πρόεδρος         Τα μέλη 

Βασιλάκης Κωνσταντίνος          

        Χατζάκη Ευαγγελία 

Κοκκινάκη Λάμπρος  

Η Ειδική Γραμματέας      Κοκκινάκης Εμμανουήλ   
  

Μπορμπουδάκης Γεώργιος 

Αντωνακάκης Μιχαήλ   

 

Ανώπολη 16-07- 2020 

Ακριβές απόσπασμα  

Ο Πρόεδρος  της Κοινότητας  Ανώπολης 

 

 

Βασιλάκης Κωνσταντίνος 


