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Αριθμός Απόφασης 12/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2017 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Θέμα: Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου
Ελασσόνας.

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ. το Τοπικό
Συμβούλιο  της  Δολίχης  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση,  έπειτα  από  την  υπ’  αριθμ.
19235/22-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.
3852/2010.

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

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο
Τσακνάκη.

Ο πρόεδρος του  τοπικού  συμβουλίου  Ευάγγελος  Τσακνάκης  εισηγούμενος  στο  Τοπικό
Συμβούλιο το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

“Με το από 22-9-2017 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου καλούμαστε  να
υποβάλουμε  τις  προτάσεις  μας,  ιεραρχημένες,  για  την  κατάρτιση  του  Τεχνικού
Προγράμματος, με καταληκτική ημερομηνία τη σημερινή 30.9.2017.

Διανύουμε, πλέον, το τέταρτο έτος της θητείας μας ως μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και
είναι η τέταρτη φορά που καλούμαστε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας για να καταρτισθεί
το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το επόμενο έτος. Όπως είναι γνωστό οι προτάσεις
που διατυπώσαμε και υποβάλαμε τα προηγούμενα έτη παραμένουν οι ίδιες ακόμη, αφού
δεν εκτελέστηκαν τα έργα για τα οποία εισηγηθήκαμε (πλην των εργασιών του αγροτικού
ιατρείου και της δημιουργίας μιας παιδικής χαράς) και με τη διαφορά ότι,  σε ορισμένες
περιπτώσεις, τα προβλήματα έχουν διογκωθεί.
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Παρόλα αυτά προτείνω να υποβάλουμε για ακόμη μια φορά τις ίδιες, με τα προηγούμενα
έτη, προτάσεις προς το Δήμο με την αξίωση να υλοποιηθούν τουλάχιστον τα σημαντικά
έργα, όπως ιεραρχούνται ανά κατηγορία στη συνέχεια της εισήγησης:

Α΄ ΥΔΡΕΥΣΗ
1. Επίλυση  του  χρόνιου  προβλήματος  της  ακαταλληλότητας  του  πόσιμου  νερού,

καθώς οι συγκεντρώσεις των νιτρικών υπερβαίνουν το νομοθετημένο όριο των 50
mg/l.  (Εχουμε  ενημερωθεί  από  τον  Πρόεδρο  της  ΔΕΥΕΛ ότι  γίνονται  σχετικές
ενέργειες  με  ανάθεση έργου για  ανόρυξη νέας  υδρευτικής  γεώτρησης στη  θέση
“Χατζηγώγου”).

2. Επισκευή και εγκατάσταση φλοτέρ στις 7 κτηνοτροφικές ποτίστρες.
3. Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και καθαρισμός υδραγωγείων.

Β΄ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
4. Βελτίωση και επέκταση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη

βορειοανατολική  και  νοτιοδυτική  πλευρά.  Να  κατασκευαστούν  μεγαλύτερα
ανοίγματα εισαγωγής τον όμβριων υδάτων, όπως γνωρίζει η τεχνική υπηρεσία του
δήμου. Στη βορειοανατολική πλευρά να επεκταθεί μέχρι το αγροτεμάχιο του Θωμά
Αθ. Λιόλιου. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά να επεκταθεί μέχρι το τέρμα του δρόμου
αφενός για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο
άνωθεν αγροτικός δρόμος.

5. Καθάρισμα όλων των χαντακιών μετακίνησης όμβριων υδάτων.
6. Δημοπράτηση της ήδη εκπονημένης αντιπλημμυρικής μελέτης.
7. Κατασκευή αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων από «Φωτίου» έως τη θέση 

«Ροδιά».
8. Υλοποίηση αντιπλημμυρικών, παράλληλων έργων αναδασμού με ένταξή τους στο 

ΕΣΠΑ.

Γ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
9. Επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες εντάθηκαν μετά

τις καταστροφικές πλημμύρες του 2014, 2015 και 2016, καθώς και με το πέρασμα
του χρόνου.

10.Ασφαλτόστρωση,  βελτίωση  του  δρόμου  από  την  κεντρική  πλατεία  προς  τον
Προφήτη Ηλία.

11. Ασφαλτόστρωση των δρόμων από το γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη,
καθώς και του οδικού τμήματος από τη γεφυροπλάστιγγα δυτικά του σχολείου μέχρι
τον ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι (εντάχθηκε ήδη σε μελέτη ασφαλοστρώσεων).

12.Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης εισόδου Δολίχης -Β΄ φάση. 
13.Πεζοδρόμηση όλων των δρόμων εσωτερικής οδοποιίας. 
14.Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Δολίχης – Λιβαδίου. 

Δ΄ ΆΡΔΕΥΣΗ
15.Επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό

του  στην  περιοχή  του  «Κάμπου»  μέχρι  το  ύψος  του  αγωγού  της  γεώτρησης
«Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρων βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της
πρώτης, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας –
Κατερίνης,  το  οποίο  παραμένει  για  πολλά  έτη  κενό  (βλ.  αρ.  απόφασης  7α/1ο
Πρακτικό/ 25.9.2014).

16.Αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου”  στο  ύψος των
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κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα (με δημιουργία παράκαμψης) ώστε
να λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν.
Μαντζάρα (βλ. αρ. απόφασης 7γ/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

17.Αντικατάσταση σωλήνων δικτύου άρδευσης από Φ200 σε Φ120 
18.Μελέτη άρδευσης ολόκληρου του κτήματος λόγω αναδασμού.,

Ε΄ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
19.Αμμοχαλικόστρωση – Βελτίωση των αγροτικών δρόμων. 

ΣΤ΄ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
20.Επέκταση  δικτύου  φωτισμού  και  φωταγώγηση  στους  εξής  χώρους,  όπως

επισημάνθηκαν  στη  συνεδρίαση  της  25ης  Σεπ.  2014  (βλ.  αρ.  απόφασης  8/1ο
Πρακτικό/ 25.9.2014): 

1. Από το Σχολείο, ο δρόμος προς το Μετόχι.
2. Στο δρόμο από οικία Παπακων/νου Κ. Γεώργιο μέχρι την οικία Αστερίου

Βάιας, καθώς υφίστανται οι βάσεις του δικτύου φωτισμού στο δρόμο και
υπολείπονται οι φωτιστικοί στύλοι, οι οποίοι βρίσκονται στην αποθήκη της
κοινότητας. 

3. Στο πάρκο “Μετόχι”. 
4. Ο δρόμος από το  Νεκροταφείο και  από το  ύψος της οικίας Αθανασίου

Γκόγκου  με  κατεύθυνση  ανατολικά  μέχρι  και  την  οικία  της  Θεοδώρας
Τσακνάκη. 

5. Απέναντι από το σχολείο -κατεύθυνση προς Νότο- από την οικία του Ηλία
Λιόλιου μέχρι την οικία του Ηλία Τσακνάκη. 

6. Στο μεγάλο παρτέρι, στην περιοχή των “Σουγλάδων”. 
7.  Στο δρόμο από οικία Αποστόλου Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο.
8. Στο δρόμο από οικία Στεφάνου Γκόγκου μέχρι Θωμά Λιόλιου.
9. Στο δρόμο της δυτικής πλευράς του δημοτικού σχολείου και του παρτεριού

απέναντι από το Σπύρο Φωτίου. 

Ζ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
21.Διαμόρφωση εισόδου δυτικής πλευράς του γηπέδου (τσιμεντόστρωση). 
22.Επισκευή των δύο πάγκων και εγκατάσταση ενός νέου. 
23.Συντήρηση υπόλοιπων παιδικών χαρών (γήπεδο, πάρκο Λιολιάδων και πάρκο 

Μετοχίου).
24.Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Γήπεδο. 
25.Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Μετόχι. 
26.Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο. 
27.Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 
Η΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ

28.Ασφαλτόστρωση  δρόμου  Δολίχης-“Καστρί  Δολίχης”  και  του  τμήματος  μέχρι  του
δρόμου Λιβαδίου-Σαρανταπόρου.

29.Συνέχιση Ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης”. 
30.Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου αρχαιολογικού

χώρου “Καστρί Δολίχης”.
31.Υλοποίηση  υφιστάμενης  μελέτης  ασφαλτόστρωσης  δρόμου  Δολίχης  μέχρι  τον

αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης”. 
32.Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης για τη συντήρηση τοιχογραφιών βυζαντινού ναού 
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Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
33.Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας». 

Θ΄ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
34.Κατασκευή στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας. 
35.Εγκατάσταση βιολογικών τουαλετών wc στο χώρο μεταξύ της πλατείας και της 

εκκλησίας Αγ. Δημητρίου. 
36.Επέκταση κοιμητηρίου.
37.Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος.”

Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και καθώς πρόκειται για
τις ίδιες προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται διαρκώς στο Δήμο Ελασσόνας, 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

οι ανωτέρω προτάσεις, όπως διατυπώνονται ως προς το περιεχόμενο και ως προς την
ιεράρχηση  των  έργων,  να  υποβληθούν  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου  για  την
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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