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Αριθμός Απόφασης 15/2017

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

ΕΚΤΑΚΤΟ Θέμα: Επίλυση του Χρόνιου Προβλήματος του Πόσιμου Νερού

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.

Το Τοπικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, που αφορά το χρόνιο
πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού ώστε να επικαιροποιήσει το αίτημά
του για την επίλυσή του και να προτείνει καλύτερη λύση.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί
από τον  Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ Αν.  Σερετίδη ότι  έπειτα από έγγραφο της Βουλής των
Ελλήνων που έλαβε (μετά απο επερώτηση του  βουλευτή Γ.  Κατσιαντώνη)  ανέθεσε σε
εργολάβο τη διαδικασία (σύνταξη μελέτης) για ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στη
θέση Χατζηγώγου ώστε,  στη συνέχεια,  να ζητηθεί  χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

Ο Τοπικός  Σύμβουλος Τσακνάκης Παναγιώτης  πρότεινε  ως άμεση και  σωστή λύση τη
μεταφορά  νερού  από  την  υδρευτική  γεώτρηση  του  Λιβαδίου,  της  οποίας  το  νερό
υπερχειλύει, στον αγωγό της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Καλόγηρος” (πρόκεται για
τη γεώτηρηση της οποίας το νερό αν και πόσιμο δεν επαρκεί),  η οποία συνδέεται  στο
δίκτυο ύδρευσης της Δολίχης. Πρόκειται για αγωγό περίπου 10 χιλιομέτρων και θα λύσει το
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πρόβλημα άμεσα. Να αξιοποιηθεί, επίσης, και η γεώτρηση δύο χιλιόμετρα ανατολικά από
το φράγμα Μαρούλι.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Βασίλειος συμφώνησε με την πρόταση του Τσακνάκη
Παναγιώτη  και  πρότεινε  επιπλέον  την  εξόρυξη  νέας  γεώτρησης,  αντί  για  τη  θέση
Χατζηγώγου, στη θέση “Ψόφος”.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση, το Τοπικό Συμβούλιο 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

στο  Δήμο  Ελασόνας  και  τη  ΔΕΥΑΕΛ  (Δημοτική  Ύδρευση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης
Ελασσόνας) ως την αμεσότερη και καλύτερη δυνατή λύση τη μεταφορά νερού από την
υπερχείληση της υδρευτικής γεώτρησης Λιβαδίου στην υδρευτική γεώτρηση της Δολίχης
στη θέση “Καλόγηρος” (της οποίας το νερό αν και πόσιμο δεν επαρκεί),  για την οποία
απαιτείται, περίπου, αγωγός 10 χιλιομέτρων. 

Ως  δεύτερη  καλύτερη  λύση  προτείνεται  η  αξιοποίοιηση  της  γεώτρησης  δύο  χιλιόμετρα
ανατολικά από το φράγμα Μαρούλι, για την οποία έχει γνώση η ΔΕΥΕΛ (επίσκεψη πρών
Προέδρου στο σημείο της γεώτρησης μαζί με τα μέλη Τοπικού Συμβουλίου).

Ως τρίτη καλύτερη λύση προτείνεται η ανόρυξη νέας υδρευτικής γέωτρησης, αντί για τη
θέση Χατζηγώγου, στη θέση “Ψόφος” (νοτιότερα της γεώτηρησης “Καλόγηρος”) η οποία
είναι  πιθανότερο  να  μην  έχει  νιτρικά  καθώς  δεν  υπάρχουν  τριγύρω  αγροτεμάχια  που
λυπαίνονται.

Οι  τρεις  ανωτέρω  λύσεις  είναι  καλύτερες  επειδή  βρίσκονται  κοντά  χιλιομετρικά  στην
υδρευτική  γεώτρηση  “Καλόγηρος”  και  στο  νέο  υδραγωγείο,  απαιτούν  λιγότερα  μέτρα
αγωγό και μπορούν να υλοποιηθούν αμεσότερα.

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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