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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2017 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης
Θέμα: Γνωμοδότηση για τη δημιουργία Νέου Δήμου Ολύμπου (Δ.Ε. Λιβαδίου,
Σαρνταπόρου, Ολύμπου και Καρυάς)
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
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο
Τσακνάκη.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος στο Τοπικό
Συμβούλιο το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
“Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, γίνονται ενέργειες για τη δημιουργία ενός νέου Δήμου
Ολύμπου που θα περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου, Σαρνταπόρου, Ολύμπου
και Καρυάς.
Η προσωρινή επιτροπή που είχε συσταθεί για το λόγο αυτό, κάλεσε τους κατοίκους, τους
Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων Κοινοτήτων να συγκροτήσουν τη
μόνιμη επιτροπή για τη διεκδίκηση της δημιουργίας του νέου Δήμου με την ονομασία
«Νέος Δήμου Ολύμπου» και να συζητήσουν οργανωτικά θέματα για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Στη λαϊκή συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στην Καλλιθέα στις 25-8-2017,
αποσαφηνίστηκε ότι η κίνηση απόσχισης από τον Δήμο Ελασσόνας, γίνεται με το
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επιχείρημα ότι ο υφιστάμενος δήμος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς στις ανάγκες
όλων των δημοτικών κοινοτήτων αρμοδιότητάς του, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται
σοβαρά προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την αγροτική οδοποιία, την κτηνοτροφία και
γενικά με τις συνθήκες ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών του βόρειου μέρους
του δήμου.
Η μόνιμη επιτροπή που αναδείχθηκε από τη λαϊκή συνέλεση για τη διεκδίκηση αποτελείται
από τους: Χρήστο Παπαδημητρίου, Θεόδωρο Μηνά (πρώην δήμαρχο Σαρανταπόρου),
Νικόλαο Βολιώτη, Δημήτριο Καρανίκα, Γιώργο Ταμουρίδη, Γιώργο Σακελλαρίδη, Αθανάσιο
Κλεισιάρη (πρώην δήμαρχο Σαρανταπόρου), Χρήστο Κατσάρα, Ιωάννη Ράπτη και Στάθη
Πουρσανίδη.
Συντάσσομαι με το επιχείρημα της επιτροπής, καθώς, κρίνοντας από την Κοινότητά μας,
είναι πασιφανές ότι η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Παράδειγμα αποτελεί ότι για
τέταρτη συνεχόμενη φορά υποβάλουμε τις ίδιες προτάσεις για την κατάρτιση του τεχνικού
προγράμματος του Δήμου Ελασσόνας. Και τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα στη
Δολίχη είναι σοβαρά και χρόνια. Είναι προτιμότερο, θεωρώ, η σύσταση νέου δήμου επειδή
η έκτασή του θα είναι μικρότερη και θα περιλαμβάνει λιγότερες κοινότητες για να
κατανέμονται οι πόροι του (ανθρώπινοι, φυσικοί, τεχνολογικοί και οικονομικοί) και πιθανόν
η μεταχείριση των κοινοτήτων θα είναι περισσότερο δίκαιη.
Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλώ να γνωμοδοτήσετε για να καταλήξουμε σε μια
σχετική με το θέμα απόφαση.
Ο Τοπικός Σύμβουλος Βασίλειος Τσακνάκης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για
το θέμα συμφωνεί με τους παραπάνω λόγους που διατύπωσε ο Πρόεδρος.
Ο Τοπικός Σύμβουλος Παναγώτης Τσακνάκης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
για το θέμα συμφωνεί με τους παραπάνω λόγους που διατύπωσε ο Πρόεδρος.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης,
ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
υπέρ της δημιουργίας του νέου Δήμου Ολύμπου που θα περιλαμβάνει τις Δημοτικές
Ενότητες Λιβαδίου, Σαρνταπόρου, Ολύμπου και Καρυάς επειδή θεωρεί, κατά τη γνώμη
του, ότι ο Δήμος Ελασσόνας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς στις ανάγκες όλων των
δημοτικών κοινοτήτων αρμοδιότητάς του, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται σοβαρά
προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την ύδρευση, την αγροτική οδοποιία, την
κτηνοτροφία και γενικά με τις συνθήκες ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών του
βόρειου μέρους του δήμου. Οι ανθρώπινοι, φυσικοί, τεχνολογικοί και οικονομικοί πόροι του
νέου δήμου, λόγω της μικρότερης έκτασης, θα κατανέμονται σε λιγότερες κοινότητες και η
διαχείρισή τους θα είναι πιθανόν ευκολότερη και περισσότερο δίκαιη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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