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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ 

 

Από το πρακτικό 4/1-10-2021 συνεδρίασης της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου. 

Σήμερα την 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00πμ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Κοινότητας Ανώπολης, στο δημοτικό κατάστημα Ανώπολης, ύστερα από την 

αρ.28/27-9-2021 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 Χατζάκη Ευαγγελία      Μέλος             

Αντωνακάκης Μιχαήλ Μέλος   

Μπορμπουδάκης Γεώργιος Μέλος   

Κοκκινάκης Λάμπρος Μέλος   

     ν 

    

 



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

 

Θέμα 1ο. Έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος για τον έγκαιρο καθαρισμό των ρεμάτων και των 

αποχετεύσεων των όμβριων υδάτων(εισήγηση θέματος από τον πρόεδρο). 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε  στο Κοινοτικό Συμβούλιο το επείγον του θέματος  του  

καθαρισμού των ρεμάτων και των αποχετεύσεων των όμβριων υδάτων λόγω του επερχόμενου χειμώνα, 

υπενθύμισε στους Κοινοτικούς συμβούλους το πρόβλημα που δημιουργήθηκε  τον προηγούμενο χειμώνα στην 

περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ανώπολης, οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τα ακαθάριστα ρέματα 

και φρεάτια των όμβριων υδάτων είχαν σαν αποτέλεσμα τα έντονα πλημμυρικά  φαινόμενα και τις μεγάλες 

καταστροφές που έγιναν. Ο Πρόεδρος πρότεινε στο Κοινοτικό Συμβούλιο την έγγραφη ενημέρωση του 

αρμόδιου τμήματος του Δήμου Χερσονήσου για το επείγον του θέματος.  

Η παραπάνω πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του κοινοτικού Συμβουλίου . 
 
Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2021. 

 

Θέμα 2ο. Αίτημα του Α.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ για την ανακατασκευή του γηπέδου(εισήγηση θέματος από τον 

πρόεδρο). 

 

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε  το Κοινοτικό Συμβούλιο για το έγγραφο-επιστολή του 

Α.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑ με το οποίο ζητείτε η βοήθεια των τοπικών φορέων ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο 

της ανακατασκευής του γηπέδου που βρίσκετε στον οικισμό της Ανώπολης και χρησιμοποιείτε ως έδρα 

του αθλητικού σωματείου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε ότι στηρίζει τον 

Α.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑ στην προσπάθεια του να αναβαθμίσει τις αθλητικές του εγκαταστάσεις, ο χώρος στον οποίο 

στεγάζονται στον οικισμό της Ανώπολης έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Χερσονήσου για 30 χρόνια ,όπως και 

τη δημιουργία Ακαδημίας Ποδοσφαίρου ,τα οποία σε σύνολο θα δώσουν τη δυνατότητα άθλησης σε 

όλους τους νέους της Κοινότητας, δηλώνει επίσης την απεριόριστη συμπαράσταση, βοήθεια και 

συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του. 

 

Θέμα 3ο. Έγγραφο ενημέρωσης από την ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών(εισήγηση  

                 θέματος από τον πρόεδρο). 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου για το έγγραφο με α.π.ΓΔ2-783 από την ΕΛΣΤΑΤ 

που αφορά την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών, το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα συνεργαστεί με 

όποιο τρόπο χρειάζεται τους απογραφείς ώστε να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς προβλήματα. 

 

Θέμα 4ο. Έγγραφο από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Χερσονήσου για την αναβάθμιση,                  

συμπλήρωση και επέκταση των κοινοτικών χώρων πρασίνου (εισήγηση θέματος από τον 

πρόεδρο). 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου για το έγγραφο με α.π.17089/17-9-2021 της 

Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος του Δήμου Χερσονήσου με το οποίο ζητείτε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να 

προτείνει χώρους οι οποίοι δύναται να έχουν χρήση ως χώροι πρασίνου. Το κοινοτικό Συμβούλιο αφού 

συζήτησε το θέμα διεξοδικά αποφάσισε να προτείνει τους εξής χώρους: 



 
1. Το δημοτικό ακίνητο απέναντι από την Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι. 

2. Το δημοτικό ακίνητο στην περιοχή ΝΤΑΜΑΡΙ ΚΡΙΑΡΑ στον οικισμό της Ανώπολης. 

3. Το δημοτικό ακίνητο στην περιοχή κοντά στο νεκροταφείο του οικισμού της Ανώπολης. 

Οι προτάσεις για το συγκεκριμένο θέμα να διαβιβαστούν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου. 

 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2021. 

 

 

Θέμα 5ο . Αίτημα του κ. Παπαδάκη Ιωάννη να παρευρεθεί στην συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου για την αίτηση με α.π. 30/2021 αίτηση του κ. 

Παπαδάκη Ιωάννη να παρευρεθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο και να καταθέσει ερωτήματα και προτάσεις, ο 

οποίος παρευρέθηκε και κατέθεσε τα εξής: 

1. Σχετικά με τον πρόσφατο έλεγχο της υπηρεσίας του Δήμου για τις κτηνοτροφικές μονάδες. 

2. Επικινδυνότητα των ετοιμόρροπων κτισμάτων όσον αφορά την ασφάλεια των κατοίκων. 

3. Δημιουργία αλσυλλίου στον ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ.  

4. Συντήρηση και χάραξη νέων αγροτικών δρόμων. 

5. Σημάνσεις και νησίδες σε επικίνδυνα σημεία. 

 

Ο πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο ενημέρωσαν τον κ. Παπαδάκη Ιωάννη ότι πολλά από τα θέματα αυτά 

έχουν ήδη πάρει τη νόμιμη οδό ,για τα υπόλοιπα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθούν οι 

καλύτερες δυνατές  λύσεις. 

 

Θέμα 6ο . Ενημέρωση για θέματα που έχουν προκύψει από τον πρόσφατο σεισμό. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών όσων αφορά την επικοινωνία τους με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου Χερσονήσου  το  οποίο είναι αρμόδιο για την έρευνα και την καταγραφή των προβλημάτων που 

προέκυψαν από τον πρόσφατο σεισμό όπως και την πορεία που θα υπάρξει για την λύση τους, ο Πρόεδρος  

αναμένει περαιτέρω ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου. 

 

 

                           Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

                 O Πρόεδρος              Τα μέλη 



 
       Βασιλάκης Κωνσταντίνος          

        Κοκκινάκης Λάμπρος 

Μπορμπουδάκης Γεώργιος 

Αντωνακάκης Μιχαήλ   

         Η Ειδική Γραμματέας                                 Κοκκινάκης Εμμανουήλ   
         Φανταουτσάκη Δήμητρα  

  

 

 

                                                                       Ανώπολη   1-10- 2021 

 

                                                                 Ο Πρόεδρος  της Κοινότητας 

 

                                                                    Βασιλάκης Κωνσταντίνος 


