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Στη Δολίχη, σήμερα την  30η Αυγούστου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ., το Τοπικό
Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου, έπειτα
από την υπ’ αριθμ.  21143/ 28.8.2015 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88,
παρ 2) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο Ελασσόνας
2. Εξέταση  αιτήσεως του  CELAMI ALBAN του  HAMIT για παραχώρηση έκτασης για

ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία του προέδρου Ευαγγέλου Βασ. Τσακνάκη και του
τοπικού  συμβούλου  Βασιλείου  Φωτ.  Τσακνάκη  (απών  ήταν  ο  Παναγιώτης  Αθ.  Τσακνάκης),
ξεκίνησε η συνεδρίαση.

Θέμα 1ο: Έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο Ελασσόνας.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το 1ο θέμα ανέφερε ότι
σύμφωνα με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας και λαμβάνοντας υπ' όψιν
τα αιτήματα των κατοίκων της Δολίχης για χορήγηση άδειας καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο
Ελασσόνας,  για  το  έτος  2015,  πρέπει  να  προτείνουμε  την  κατάλληλη  περιοχή  υλοτόμησης
επιτρεπόμενη ποσότητας καυσοξύλων. Κατόπιν τούτου προτείνεται η περιοχή του όρους “Ξύλο”
στη Δολίχη, ενώ τα σαφή όρια, όπως και οι όροι υλοτόμησης πουρναριού, να οριστούν από την
αρμόδια υπηρεσία του Δασαρχείου Ελασσόνας.

Το  Τοπικό  Συμβούλιου,  αφού  συζήτησε  το  θέμα  εγκρίνει  ομόφωνα  την  εισήγηση  του
προέδρου προτείνοντας  την  περιοχή  του  όρους  “Ξύλο”  για  τις  ανάγκες  καυσοξύλευσης
(πουρνάρι)  των κατοίκων της Δολίχης,  ενώ τα σαφή όρια,  όπως και οι όροι υλοτόμησης
πουρναριού, να οριστούν από την, ως ειδική, αρμόδια υπηρεσία του Δασαρχείου Ελασσόνας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.

Θέμα 2ο:  Εξέταση  αιτήσεως του  CELAMI ALBAN του  HAMIT για παραχώρηση έκτασης
για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
 
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της
συνεδρίασης επέδειξε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 21142/28.8.2015 αίτηση
του  CELAMI  ALBAN  του  HAMIT  για  παραχώρηση  έκτασης  για  ανέγερση  σταβλικών
εγκαταστάσεων.  Ειδικότερα,  ο  ενδιαφερόμενος,  υπήκοος  Αλβανίας  που  διαμένει  μόνιμα  στη
Δολίχη (ιδιόκτητη κατοικία) και εργάζεται νόμιμα, αιτείται τη θετική γνωμοδότηση του Τοπικού
Συμβουλίου Δολίχης, για παραχώρηση έκτασης 4 στρεμμάτων (όπως προβλέπεται από τη σχετική

Σελίδα 1 από σελ. 2,  30/08/15



ισχύουσα νομοθεσία), για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή “Περάσα” της
Δολίχης, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Ο  πρόεδρος  εισηγείται  θετικά  την  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  στο  τοπικό  συμβούλιο  με  το
σκεπτικό  ότι  ο  εν  λόγω  αλλοδαπός  αποφάσισε  να  διαμείνει  και  να  εργαστεί  μόνιμα  στην
κοινότητά μας, επενδύοντας και στην αγορά ιδιόκτητης κατοικίας, και είναι υποχρέωσή μας να
στηρίζουμε τους νέους επενδυτές, οποιασδήποτε μορφής, στην κοινότητά μας. Ωστόσο, τα σαφή
όρια της έκτασης να υποδειχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο,  δεδομένου ότι δεν θα δημιουργεί
προβλήματα  σε  τρίτους  η  ανέγερση  των  εγκαταστάσεων  και  εφόσον,  βέβαια,  η  διαδικασία
εξελιχθεί ομαλά χωρίς νομικά ή άλλα διαδικαστικά προβλήματα.

Το  Τοπικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε την αίτηση του CELAMI ALBAN του HAMIT και
άκουσε την εισήγηση του προέδρου, ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά την παραχώρηση έκτασης,
όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στην περιοχή “Περάσα”, καθώς ο εν λόγω
ενδιαφερόμενος διαμένει και εργάζεται μόνιμα στην κοινότητά μας, επενδύοντας στην αγορά
ιδιόκτητης  κατοικίας,  ενώ  είναι  υποχρέωσή  μας  να  στηρίζουμε  τους  νέους  επενδυτές,
οποιασδήποτε  μορφής,  στην  κοινότητά  μας.  Ωστόσο,  τα  σαφή  όρια  της  έκτασης  να
υποδειχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, δεδομένου ότι η ανέγερση των εγκαταστάσεων δεν θα
δημιουργεί προβλήματα σε τρίτους και εφόσον, βέβαια, η διαδικασία εξελιχθεί ομαλά χωρίς
νομικά ή άλλα διαδικαστικά προβλήματα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2.

Το παρόν πρακτικό, το οποίο τηρήθηκε από τον Πρόεδρο, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε σε
όλες τις σελίδες του από τα παρόντα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος 
Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Ευάγγελος Βασ. Τσακνάκης

Τα μέλη:
1. Τσακνάκης Φ. Βασίλειος
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