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Αριθμός Απόφασης 2/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Θέμα: Προβλήματα καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί Δολίχης» και ασφάλεια
αρχαιολογικού υλικού

Στη Δολίχη, σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:30, το Τοπικό Συμβούλιο
της  Δολίχης,  έπειτα  από την  υπ’  αριθμ.  29604/  22/9/2014  έγγραφη πρόσκληση του  Πρόεδρου,
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση άρχισε,  αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο τριών (3)  μελών
βρέθηκαν παρόντα δύο (2) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Τσακνάκη Ευάγγελο.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διατάξεως πρότεινε τα εξής για τα αρχαιολογικής
φύσεως  θέματα:  Αρχικά,  ο  αρχαιολογικός  χώρος “Καστρί  Δολίχης”  θα  πρέπει  να  αποψιλώνεται
τακτικά από το μήνα Απρίλιο έως και το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η μέχρι τώρα αδιαφορία των
τοπικών αρχών καθιστά την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στον
εν λόγω χώρο ανακαλύφθηκαν τρεις βασιλικές εκκλησίες παλαιοχριστιανικής περιόδου με μοναδικά
ψηφιδωτά  δάπεδα.  Τα  δε  χόρτα  που  περιβάλλουν  το  χώρο  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς  θα
καταστρέψουν  τα  ευρήματα.  Πρέπει,  ακόμη,  να  περιφραχτεί  ο  χώρος  περιμετρικά  (μέχρι  να
υλοποιηθεί η υφιστάμενη μελέτη για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου), καθώς ο χώρος
έχει “μετατραπεί” σε βοσκότοπο […]. 

Με την εισήγηση του Προέδρου συμφώνησε ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Βασίλειος και  το
Τοπικό Συμβούλιου 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) την τακτική αποψίλωση του αρχαιολογικού χώρου “Καστρί Δολίχης” από το μήνα Απρίλιο έως και
το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους και την περίφραξη περιμετρικά του χώρου.
[..]

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2014.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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