ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
Στη Δολίχη, σήμερα την 25η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:30, το Τοπικό
Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 29604/
22/9/2014 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
1. Λειτουργία Τοπικής Κοινότητας
2. Προβλήματα καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” [...]
3. Λειτουργία αγροτικού ιατρείου
4. Προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας
5. Προβλήματα αγροτικής οδοποιίας
6. Προβλήματα ύδρευσης και αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων
7. Προβλήματα άρδευσης
8. Προβλήματα δημοτικού φωτισμού
9. Προβλήματα καθαριότητας και διαχείρισης του πρασίνου
10. Προβλήματα παιδικών χαρών και
11. Έκτακτο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, για τη δημοπρασία των σχολικών κτημάτων.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία του προέδρου Ευαγγέλου Βασ. Τσακνάκη και του
τοπικού συμβούλου, Βασιλείου Φωτ. Τσακνάκη, καθώς ο τοπικός σύμβουλος Παναγιώτης Αθ.
Τσακνάκης δήλωσε τηλεφωνικά ασθένεια, ξεκίνησε η συνεδρίαση.
Θέμα 1ο: Λειτουργία Τοπικής Κοινότητας
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης για το εν λόγω θέμα εισηγήθηκε στο
Τοπικό Συμβούλιο ότι για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου της τοπικής κοινότητας και της
εξυπηρέτησης των δημοτών απαιτείται η χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας, η επανασύνδεση του
τηλεφώνου και του φαξ, η τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος, η χορήγηση ενός εκτυπωτή
(πολυμηχάνημα με φωτοτυπικό) Η/Υ και η παροχή αρμοδιοτήτων στον πρόεδρο της κοινότητας
για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για τη θεώρηση του ακριβούς αντιγράφου, για την
υπογραφή σε βεβαιώσεις που σχετίζονται με θέματα των δημοτών της κοινότητας, καθώς επίσης
και η υπογραφή πιστοποιητικών που προκύπτουν από το δημοτολόγιο.
Είναι αναγκαίος, βέβαια, και ο προγραμματισμός για τακτική (σε εβδομαδιαία βάση)
καθαριότητα των γραφείων του κοινοτικού καταστήματος.
Όπως θα ήταν χρήσιμος και ο προγραμματισμός για τη λειτουργία του τοπικού γραφείου
με δημοτικό υπάλληλο 1-2 φορές την εβδομάδα προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες,
τονώνοντας -παράλληλα- και το αίσθημα της ίσης και δίκαιης μεταχείρισής τους.
Προτάθηκε η δημιουργία ιστοσελίδας για την Κοινότητα της Δολίχης, με το όνομα
doliche.gr, στην οποία θα δημοσιεύονται όλα τα θέματα που αφορούν την κοινότητα της Δολίχης,
όπως δημοσίευση των πρακτικών συνεδριάσεων, δημοσίευση προβλημάτων, δημοσίευση δελτίων
τύπου και ανακοινώσεων που σχετίζονται με τους δημότες, επικοινωνία πολιτών, καταγραφή της
τοπικής ιστορίας και γενικότερα τη συνολική αποτύπωση των θεμάτων της Δολίχης. Επιπλέον ο
πρόεδρος δήλωσε πως η εν λόγω ιστοσελίδα δεν θα βαρύνει οικονομικά το δήμο, καθώς το κόστος
κατασκευής και συντήρησης θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο.
Τέλος, πρέπει, ακόμη, να ανακαινισθούν οι τουαλέτες wc του τοπικού δημοτικού
καταστήματος, η κατάσταση των οποίων είναι κακή.
Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιου εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου
για τα κάτωθι:
α) να χορηγηθεί η στρογγυλή σφραγίδα,

β) να επανασυνδεθεί το τηλέφωνο και το φαξ,
γ) να τοποθετηθεί ένα κλιματιστικό σώμα στο τοπικό γραφείο της κοινότητας,
δ) να χορηγηθεί ένας εκτυπωτής Η/Υ (πολυμηχάνημα με φωτοτυπικό),
ε) να παρέχονται αρμοδιότητες στον πρόεδρο της κοινότητας για τη θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, για τη θεώρηση του ακριβούς αντιγράφου, για την υπογραφή σε βεβαιώσεις
που σχετίζονται με θέματα των δημοτών της κοινότητας, καθώς επίσης και η υπογραφή
πιστοποιητικών που προκύπτουν από το δημοτολόγιο,
στ) να προγραμματιστεί η τακτική (σε εβδομαδιαία βάση) καθαριότητα των γραφείων του
κοινοτικού καταστήματος,
ζ) να προγραμματιστεί η λειτουργία του τοπικού γραφείου με δημοτικό υπάλληλο 1-2 φορές
την εβδομάδα προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες,
η) να δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την κοινότητα της Δολίχης, με το όνομα doliche.gr, στην
οποία θα δημοσιεύονται θέματα βάσει της εισήγησης του προέδρου και με ευθύνη δική του,
δίχως να επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος Ελασσόνας,
θ) να ανακαινισθούν οι τουαλέτες wc του τοπικού δημοτικού καταστήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.
Θέμα 2ο: Προβλήματα καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο «Καστρί Δολίχης»
και ασφάλεια αρχαιολογικού υλικού
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της
συνεδρίασης 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.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου
α) για την επιτακτική ανάγκη τακτικής αποψίλωσης 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.
Θέμα 3ο: Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το τρίτο θέμα
διατύπωσε ότι στο αγροτικό ιατρείο απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισμός (ηλεκτρονικός
υπολογιστής, εκτυπωτής και σύνδεση στο διαδίκτυο) προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες
(συνταγογράφηση, εξετάσεις, αναμονή στην αίθουσα αναμονής). Στην παρούσα φάση
εξυπηρετούνται στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου με χρήση του εξοπλισμού του, χωρίς να
έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν, καθώς μόνο εκεί παρέχεται σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο,

από την ενημέρωση του φαρμακοποιού κ. Καραγιάννη προέκυψε πως μαζί με τον φαρμακοποιό κ.
Φωτίου δωρίστηκε ένας εκτυπωτής για τις ανάγκες της συνταγογράφησης της Δολίχης και του
Πυθίου, τον οποίο διαχειρίζεται ο εκάστοτε ιατρός και τα αναλώσιμα είδη παρέχονται από το
Κέντρο Υγείας. Κατά συνέπεια ο γιατρός που επισκέπτεται το ιατρείο θα πρέπει να φέρει και τον
εκτυπωτή κάθε φορά. Υπάρχει και ένας υπολογιστής στο ιατρείο -παλιάς τεχνολογίας- που
χορηγήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης και πιθανόν δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες της συνταγογράφησης. Το πρόβλημα είναι με τη σύνδεση στο διαδίκτυο διότι στη Δολίχη
δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές του ΟΤΕ για προσφορά ικανοποιητικών ταχυτήτων στο
ίντερνετ. Λύση σ' αυτό το θέμα αποτελεί η κινητή τηλεφωνία η οποία με τη χρήση ειδικού μόντεμ
(φλασάκι) δύναται να παρέχει τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Η τακτική καθαριότητα του ιατρείου,
επίσης, αποτελεί ζητούμενο. Τέλος, οι τουαλέτες wc του ιατρείου θα πρέπει να ανακαινισθούν
διότι η κατάστασή τους δεν είναι καλή.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του προέδρου
για
α) να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της σύνδεσης στο διαδίκτυο στο αγροτικό ιατρείο για τις
ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι
δημότες στο αγροτικό ιατρείο με χρήση του εξεταστηρίου του και της αίθουσας αναμονής
του,
β) να καθαρίζεται τακτικά το ιατρείο (μετά από κάθε επίσκεψη του ιατρού),
γ) να ανακαινισθούν οι τουαλέτες wc του ιατρείου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3.
Θέμα 4ο: Προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το τρίτο θέμα της
συνεδρίασης ανέφερε ότι τα προβλήματα της εσωτερικής οδοποιίας, τα οποία εντάθηκαν μετά τις
καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014, χρειάζονται άμεση επίλυση. Πρόκειται για 35
και πλέον καταγεγραμμένες βλάβες των δρόμων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζονται
σε εισόδους κατοικιών. Ειδικά το οδόστρωμα του δρόμου από την κεντρική πλατεία προς τον
Προφήτη Ηλία, καθώς και το οδόστρωμα από το γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη,
τα οποία είναι κατεστραμμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ σε ένα τμήμα (γήπεδο μέχρι οικία
Αποστόλου Μαντζάρα) είναι χωματόδρομος, χρειάζονται αντικατάσταση.
Ακόμη, τρεις καθρέπτες διευκόλυνσης οδικής κυκλοφορίας (1. στη διασταύρωση για το
Λιβάδι μετά τη βυζαντινή εκκλησία, 2. στη διασταύρωση έξω από την οικία του Γεωργίου
Κατσάρα, 3. στη διασταύρωση στο Μετόχι, στην οικία του Φωτίου Γκόγκου), έχουν καταστραφεί
και χρειάζεται η αντικατάσταση των κατόπτρων.
Τέλος, εντός του οικισμού, απαιτείται η κοπή ορισμένων κλαδιών δέντρων καθώς
επεκτείνονται σε χώρο κυρίως των δρόμων (1. πλάτανος στην οικία Ελευθερίου Τσακνάκη, 2. ιτιά
εντός του πάρκου και της παιδικής χαράς στην περιοχή «Λιολιάδες», 3. τα κλαδιά δέντρων στο
παρτέρι των «Σουγλάδων», 4. τα κλαδιά που προεξέχουν στο δρόμο προς τον Πρ. Ηλία, κοντά
στην οικία της Ευαγγελίας Μαντζάρα, 5. στο δημοτικό σχολείο τα κλαδιά που προεξέχουν έξω
από το προαύλιο της νότιας πλευράς.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου και προτείνει την εγκατάσταση
ενός ακόμη κατόπτρου στη διασταύρωση έξω από την οικία του Αθανασίου Γκόγκου στο Μετόχι
για τη διευκόλυνση οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, να ασφαλτοστρωθεί το μικρό οδικό τμήμα εντός
του οικισμού από τη γεφυροπλάστιγγα και από τη δυτική πλευρά του σχολείου μέχρι και τον

ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι. Επίσης, πρότεινε τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου όλων των δρόμων εντός και εκτός του οικισμού και να επέμβει για το κλάδεμα κλαδιών.
Τσακνάκης Ευάγγελος: Συμφωνεί με τον Βασίλειο Τσακνάκη.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τα κάτωθι:
α) να επισκευαστούν οι βλάβες της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν μετά
τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014,
β) να αντικατασταθεί το οδόστρωμα του δρόμου από την κεντρική πλατεία προς τον
Προφήτη Ηλία, το οδόστρωμα από το γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη, καθώς
το μικρό οδικό τμήμα εντός του οικισμού από τη γεφυροπλάστιγγα και από τη δυτική
πλευρά του σχολείου μέχρι και τον ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι, τα οποία είναι
κατεστραμμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ σε δύο τμήματα (γήπεδο μέχρι οικία Αποστόλου
Μαντζάρα) είναι χωματόδρομος,
γ) να αντικατασταθούν τα κάτοπτρα των καθρεπτών διευκόλυνσης οδικής κυκλοφορίας (1.
στη διασταύρωση για το Λιβάδι μετά τη βυζαντινή εκκλησία, 2. στη διασταύρωση έξω από
την οικία του Γεωργίου Κατσάρα, 3. στη διασταύρωση στο Μετόχι -στην οικία του Φωτίου
Γκόγκου και να εγκατασταθεί ένα νέο κάτοπτρο στη διασταύρωση έξω από την οικία του
Γκόγκου Αθανασίου στο Μετόχι),
δ) να κοπούν ορισμένα κλαδιά δέντρων τα οποία επεκτείνονται σε χώρο κυρίως των δρόμων
(1. πλάτανος στην οικία Ελευθερίου Τσακνάκη, 2. ιτιά εντός του πάρκου και της παιδικής
χαράς στην περιοχή «Λιολιάδες», 3. τα κλαδιά δέντρων στο παρτέρι των «Σουγλάδων», 4. τα
κλαδιά που προεξέχουν στο δρόμο προς τον Πρ. Ηλία, κοντά στην οικία της Ευαγγελίας
Μαντζάρα, 5. στο δημοτικό σχολείο τα κλαδιά που προεξέχουν έξω από το προαύλιο της
νότιας πλευράς) και να ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου όλοι οι δρόμο εντός
και εκτός του οικισμού για να επέμβει για το κλάδεμα κλαδιών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4.
Θέμα 5ο: Προβλήματα αγροτικής οδοποιίας
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το τρίτο θέμα της
συνεδρίασης ανέφερε ότι τα προβλήματα της αγροτικής οδοποιίας εντάθηκαν και αυτά με τις
καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014. Απαιτείται η συνολική συντήρηση των
αγροτικών δρόμων με χρήση αμμοχάλικου και καθάρισμα των μπαζών όπου χρειάζεται και με τη
συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου η αγροτική οδοποιία να λάβει τη μορφή που της
αντιστοιχεί βάσει του τοπογραφικού σχεδίου του αναδασμού.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου και πρόσθεσε να ληφθούν μέτρα
(επιβολή προστίμων) για την αντιμετώπιση των παραβατών οι οποίοι εναποθέτουν γεωργικά είδη
(καρούλια, σωλήνες κλπ) εντός των αγροτικών δρόμων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η οδική
κυκλοφορία και να καταστρέφεται το οδόστρωμα.
Τσακνάκης Ευάγγελος: Συμφωνεί με τα όσα πρόσθεσε ο Τσακνάκης Βασίλειος.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε
α) τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων με χρήση αμμοχάλικου και καθάρισμα των μπαζών
όπου χρειάζεται,
β) με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου η αγροτική οδοποιία να λάβει συνολικά
τη μορφή που της αντιστοιχεί βάσει του τοπογραφικού σχεδίου του αναδασμού,
γ) τη λήψη μέτρων (επιβολή προστίμων) για την αντιμετώπιση των παραβατών οι οποίοι
εναποθέτουν γεωργικά είδη (καρούλια, σωλήνες κλπ) εντός των αγροτικών δρόμων με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η οδική κυκλοφορία και να καταστρέφεται το οδόστρωμα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5.

Θέμα 6ο: Προβλήματα ύδρευσης και αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης ανέφερε ότι τα προβλήματα
ύδρευσης και η κατάσταση του αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων έχουν ήδη κοινοποιηθεί στη
ΔΕΥΑΕΛ με ηλεκτρονικό τρόπο (χάρτες, φωτογραφίες) και οι περισσότερες διαρροές του δικτύου
ύδρευσης έχουν επιλυθεί από την αρμόδια υπηρεσία η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα.
Για το γνωστό πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη Δολίχη, το
υδρευτικό δίκτυο της οποίας τροφοδοτείται από τη γεώτρηση «Ξηρολάκι», θα πρέπει να ελεγχθεί
η νεότερη γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος», η οποία εξορύχτηκε λόγω της ακαταλληλότητας του
πόσιμου νερού της πρώτης, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά και το ενδεχόμενο
βαθύτερης τομής σε περίπτωση που σε μεγαλύτερο βάθος υφίσταται μεγαλύτερη ποσότητα νερού.
Και θα πρέπει να έχουμε επίσημες απαντήσεις. Σημειωτέον, κατά τον έλεγχο της 20 ης Σεπτεμβρίου
2014 στην εν λόγω γεώτρηση βρέθηκαν εκτός της γεώτρησης 26,5 στελέχη του υποβρυχίου, τα
οποία αντιστοιχούν σε 159 μέτρα βάθους και το υποβρύχιο έλλειπε. Υπάρχει περίπτωση, ακόμη,
να υφίσταται εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της συγκεκριμένης και σε περίπτωση που ισχύει
-αφού ενημερωθούμε από τον υπεύθυνο μηχανικό και τη ΔΕΥΑΕΛ- να εξεταστεί το ενδεχόμενο
ύπαρξης πόσιμου νερού.
Εντοπίσθηκαν συνολικά επτά διαρροές (πέντε υδρευτικού δικτύου και δύο του
κτηνοτροφικού), ενώ προστέθηκε άλλη μια στην κεντρική γεώτρηση του υδρευτικού δικτύου.
Επτά ποτίστρες αιγοπροβάτων, τρεις εκ των οποίων τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του
οικισμού και οι υπόλοιπες από την κτηνοτροφική γεώτρηση, χρειάζονται εγκατάσταση φλοτέρ,
καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η συνεχής ροή (σπατάλη) του νερού σε κάθε μια.
Απαραίτητη, επίσης, είναι και η εγκατάσταση υδρομετρητών για να γνωρίζουμε το μέγεθος της
κατανάλωσης. Για τις ποτίστρες, ειδικότερα, ο πρόεδρος θεωρεί χρήσιμη την ύπαρξή τους διότι
ευνοείται και η πανίδα και οι περαστικοί εφ' όσον υπάρχει και βρύση. Όμως, μετά την
εγκατάσταση των φλοτέρ, να ανακοινωθεί στους εμπλεκόμενους κτηνοτρόφους ότι εάν
καταστραφούν έπειτα από υπαιτιότητά τους θα επιβάλλονται κυρώσεις στους υπευθύνους.
Καταγράφηκαν ακόμη δύο θέματα που σχετίζονται: α) με την επανασύνδεση ενός αγωγού
ύδρευσης στο τέρμα του κεντρικού αγωγού όμβριων υδάτων μετά την οικία του Γεωργίου
Κατσάρα, καθώς πρόκειται για αγωγό ο οποίος διεκόπη με την επέκταση του φρεατίου προ λίγων
ετών και εξυπηρετούνταν επτά δημότες, οι οποίοι είχαν καταβάλλει τις δαπάνες των παροχών και
η ανάγκη επανασύνδεσης του δικτύου ποτίσματος στο παρτέρι στην περιοχή των «Σουγλάδων»,
το οποίο διακόπηκε λόγω βλάβης.
Ακόμη, προτάθηκε η αντικατάσταση μιας βάνας φράγματος στη θέση “Μωραΐτη”, το
οποίο εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους στο πότισμα των ζώων τους και εφοδιάζεται με φυσικό
τρόπο. Η βάνα παρουσιάζει βλάβη και δεν απελευθερώνεται το νερό. Απαιτείται αντικατάσταση
της βάνας ώστε να αδειάσει το φράγμα καθώς αναφέρθηκε από τους κτηνοτρόφους ότι τέσσερα
και πλέον έτη το νερό δεν αντικαταστάθηκε και φαίνεται μολυσμένο.
Προτάθηκε, η εγκατάσταση υδρομετρητών σε κάθε δημόσια παροχή ύδρευσης για να
γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης, όπως στην ανεξέλεγκτη παροχή ύδρευσης στην είσοδο
της Κοινότητας, τα χρησιμοποιούμενα νερά της οποίας μεταφέρουν και ποσότητες
φυτοφαρμάκων, για την οποία χρειάζεται και η διαμόρφωση του χώρου.
Επιπλέον, προτάθηκε ο καθαρισμός των υδραγωγείων (υδρευτικού και κτηνοτροφικού).
Για τα φρεάτια απαιτείται ο καθαρισμός τους από την αρχή ως το τέρμα, η κατάσταση των
οποίων επιβαρύνθηκε με τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014, όπως επίσης και οι
αύλακες περιμετρικά του γηπέδου, στον Προφήτη Ηλία -στο ύψος του υδραγωγείου και από την
περιοχή “Τσαΐρι” μέχρι την περιοχή “Στέρνα”. Κρίνεται αναγκαία και η επέκταση του φρεατίου
στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά, καθώς στην πρώτη τα νερά εισέρχονται στο
φρεάτιο από τρεις σίτες φρεατίων από πάνω στο φρεάτιο, ενώ με την επέκταση μερικών μέτρων
και τον κατάλληλο σχεδιασμό τα νερά θα εισέρχονται από μπροστινό άνοιγμα του φρεατίου για
μεγαλύτερο όγκο εισόδου. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά απαιτείται η προέκταση του φρεατίου
αφενός για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν
αγροτικός δρόμος. Τέλος, ένα αντιπλημμυρικό έργο με την άμεση εκπόνηση μελέτης από την

τεχνική υπηρεσία του δήμου, με τη δημιουργία μεγάλου αύλακα από τη βορειοανατολική πλευρά
της Δολίχης προς τη νοτιοδυτική πλευρά (βορειότερα του κεντρικού αγωγού μεταφοράς όμβριων
υδάτων), ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα σε περίπτωση παρόμοιας καταστροφικής
πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014, θα ήταν ιδιαίτερα οφέλιμο.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου και πρόσθεσε ότι οι μετρήσεις
στη νέα γεώτρηση «Καλόγηρος» πρέπει να γίνουν με τη συμβολή μηχανικού. Για την ανεξέλεγκτη
παροχή ύδρευσης στην είσοδο της Κοινότητας, τα χρησιμοποιούμενα νερά της οποίας μεταφέρουν
και ποσότητες φυτοφαρμάκων, πρότεινε την εφαρμογή προπληρωμένης κάρτας για τη χρήση της
συγκεκριμένης παροχής ύδρευσης. Η ποτίστρα στη θέση «Ράχες» πρέπει να επισκευαστεί ώστε να
διατηρείται το νερό εντός των λεκανών της. Σχετικά με τον αύλακα από τη θέση «Τσαΐρια»
απαιτείται η κατασκευή ενός κράσπεδου στο σημείο που εφάπτεται με τον δρόμο προς το Μετόχι,
ώστε τα όμβρια ύδατα να μην εισέρχονται απέναντι στις οικίες. Με τη συμβολή, επίσης,
μηχανικού να εκπονηθεί μελέτη για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων
υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος να συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό.
Τσακνάκης Ευάγγελος: Συμφωνεί με την εισήγηση του Τσακνάκη Βασιλείου.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο αποφασίζει τα παρακάτω:
α) για το γνωστό πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη Δολίχη, το
υδρευτικό δίκτυο της οποίας τροφοδοτείται από τη γεώτρηση «Ξηρολάκι», θα πρέπει να
ελεγχθεί η νεότερη γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος», η οποία εξορύχτηκε λόγω της
ακαταλληλότητας του νερού της πρώτης, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά
και το ενδεχόμενο βαθύτερης τομής για να ελεγχθεί η περίπτωση που σε μεγαλύτερο βάθος
υφίσταται μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Να τοποθετηθεί, ωστόσο, και το υποβρύχιο ώστε να
χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης του κύριου υποβρυχίου της γεώτρησης
«Ξηρολάκι». Να ελεγχθεί εάν υφίσταται εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της συγκεκριμένης
και σε περίπτωση που ισχύει -αφού ενημερωθούμε από τον υπεύθυνο μηχανικό και τη
ΔΕΥΑΕΛ- να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης πόσιμου νερού. Για τα ανωτέρω απαιτούνται
επίσημες απαντήσεις,
β) να επισκευαστούν άμεσα οι καταγεγραμμένες διαρροές του δικτύου της κτηνοτροφικής
γεώτρησης,
γ) στις ποτίστρες (οι τρεις, μάλιστα, εκ των οποίων τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης
του οικισμού και οι υπόλοιπες τέσσερις από την κτηνοτροφική γεώτρηση) να τοποθετηθούν
φλοτέρ για να περιοριστεί η σπατάλη, ενώ να τοποθετηθούν και υδρομετρητές για να
γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται παραβίαση
του φλοτέρ και του υδρομετρητή να επιβάλλονται κυρώσεις. Η ποτίστρα, ωστόσο, στη θέση
«Ράχες» πρέπει να επισκευαστεί ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών της.
δ) επανασύνδεση του αγωγού ύδρευσης στο τέρμα του κεντρικού αγωγού όμβριων υδάτων
μετά την οικία του Γεωργίου Κατσάρα, καθώς πρόκειται για αγωγό ο οποίος διεκόπη με την
επέκταση του φρεατίου προ λίγων ετών και εξυπηρετούνταν πέντε και πλέον δημότες, οι
οποίοι είχαν καταβάλλει τις δαπάνες των παροχών,
ε) επανασύνδεση του δικτύου ποτίσματος στο παρτέρι στην περιοχή των «Σουγλάδων», το
οποίο διακόπηκε λόγω βλάβης,
ζ) αντικατάσταση βάνας του φράγματος στη θέση “Μωραΐτη”, το οποίο εξυπηρετεί τους
κτηνοτρόφους στο πότισμα των ζώων τους και εφοδιάζεται με φυσικό τρόπο. Η βάνα
παρουσιάζει βλάβη και δεν απελευθερώνεται το νερό. Απαιτείται αντικατάσταση της βάνας
ώστε να αδειάσει το φράγμα καθώς αναφέρθηκε από τους κτηνοτρόφους ότι τέσσερα και
πλέον έτη το νερό δεν αντικαταστάθηκε και φαίνεται μολυσμένο,
στ) καθαρισμός των υδραγωγείων (υδρευτικού και κτηνοτροφικού),
η) εγκατάσταση υδρομετρητή και διαμόρφωση του χώρου στην ανεξέλεγκτη παροχή
ύδρευσης στην είσοδο της Κοινότητας, τα χρησιμοποιούμενα νερά της οποίας μεταφέρουν

και ποσότητες φυτοφαρμάκων και εφαρμογή προπληρωμένης κάρτας για τη χρήση της
συγκεκριμένης παροχής ύδρευσης,
θ) εγκατάσταση υδρομετρητών σε κάθε δημόσια παροχή ύδρευσης για να γνωρίζουμε το
μέγεθος της κατανάλωσης,
ι) ο καθαρισμός των φρεατίων από την αρχή ως το τέρμα, η κατάσταση των οποίων
επιβαρύνθηκε με τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014 κρίνεται άμεσα
αναγκαίος, όπως επίσης και οι αύλακες περιμετρικά του γηπέδου, στον Προφήτη Ηλία -στο
ύψος του υδραγωγείου και από την περιοχή “Τσαΐρι” μέχρι την περιοχή “Στέρνα.
ια) επέκταση του φρεατίου στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά, καθώς στην
πρώτη τα ύδατα εισέρχονται στο φρεάτιο από τρεις σίτες φρεατίων άνωθεν αυτού, ενώ με
την επέκταση μερικών μέτρων και τον κατάλληλο σχεδιασμό τα νερά θα εισέρχονται από
μπροστινό άνοιγμα του φρεατίου για μεγαλύτερο όγκο υδάτων εισόδου. Στη δε νοτιοδυτική
πλευρά απαιτείται η προέκταση του φρεατίου αφενός για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων
και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος,
ιβ) με τη συμβολή, επίσης, μηχανικού να εκπονηθεί μελέτη για τη δημιουργία ενός νέου
αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος να
συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα σε
περίπτωση παρόμοιας καταστροφικής πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6.
Θέμα 7ο: Προβλήματα άρδευσης
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το έβδομο θέμα
ανέφερε ότι τα προβλήματα άρδευσης, τα οποία εντοπίζονται σε όλες τις γεωτρήσεις των θέσεων
«Δραγασιά», «Τρόχαλο», «Φουσκίνα», «Λούκια», «Φωτίου» και «Στέρνα», καθώς και του
φράγματος «Πιτσιλέκα» είναι τα εξής:
Ο αγωγός της γεώτρησης της «Δραγασιάς» πρέπει να επεκταθεί από το τερματικό του στην
περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα», ο οποίος
επεκτείνεται 500-600 περίπου μέτρα βορειότερα του τερματικού της πρώτης. Η ενέργεια αυτή, η
οποία αποτελεί χρόνιο αίτημα αρκετών δημοτών καθώς υπάρχει ικανοποιητική επάρκεια νερού,
δεδομένου ότι υφίσταται και η σύνδεση με τη γεώτρηση στη θέση «Τρόχαλο», θα δώσει τη
δυνατότητα σε είκοσι και πλέον παραγωγούς να κάνουν χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων
(Δραγασιάς και Τροχάλου), καθώς η γεώτρηση της «Φουσκίνας» έχει μειωμένα αποθέματα νερού
(2 περίπου μπεκ νερού).
Στο φράγμα, στην περιοχή “Πιτσιλέκα” να αντικατασταθεί το προ αρκετών ετών καμμένο
υποβρύχιο, ώστε να αξιοποιείται το νερό που συγκεντρώνεται σ' αυτό κατά την αρδευτική
περίοδο. Ο αγωγός του φράγματος μπορεί να συνδεθεί με τον αγωγό της γεώτρησης “Φωτίου” με
λάστιχο ελάχιστων μέτρων.
Στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα υπάρχει βλάβη του αγωγού
της γεώτρησης “Φωτίου” πιθανόν κάτω από το σταύλο. Η βλάβη πρέπει να αποκατασταθεί με τη
δημιουργία μιας παράκαμψης ώστε να λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι το ύψος των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Παν. Μαντζάρα.
Είναι απαραίτητη και η εφαρμογή ηλεκτρονικής -ψηφιακής κάρτας για τη χρήση των
δημοτικών γεωτρήσεων, αφενός διευκολύνοντας τη γραφειοκρατία -δεδομένου ότι προς το παρόν
χρησιμοποιούνται τετράδια και οι ώρες αποτυπόνωνται χειρόγραφα και ύστερα στον Η/Υ- και
αφετέρου συμβάλλοντας στην ασφαλή χρήση και την ακριβή καταγραφή των ωρών ποτίσματος.
Εντοπίσθηκε, ακόμη, μια διαρροή στον αρδευτικό αγωγό της γεώτρησης “Φωτίου” (στο
δρόμο προς το Μετόχι, απέναντι από το περιβόλι του Ελευθερίου Τσακνάκη) και πρέπει να
αποκατασταθεί η βλάβη.
Σε όλες τις γεωτρήσεις, ωστόσο, οι οποίες έχουν μειωμένη παροχή νερού, πλην
«Δραγασιάς» και «Τροχάλου», θα πρέπει να εφαρμοστεί μείωση στους λογαριασμούς των
γεωργών –σε περίπτωση που δεν υφίσταται μείωση μέχρι τώρα.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου και πρόσθεσε να γίνει η
επέκταση του δικτύου των γεωτρήσεων «Δραγασιάς» και «Τροχάλου», αλλά επειδή υπάρχει
επικινδυνότητα υπερφόρτωσης των γεωτρήσεων να χρησιμοποιείται ο αγωγός μόνο από εκείνους
που δεν είναι κάτοχοι ιδιόκτητων γεωτρήσεων. Ακόμη, οι δύο γεωτρήσεις «Δραγασιά» και
«Τρόχαλο», οι οποίες συνδέονται θα πρέπει όταν επεκταθεί ο αγωγός να διαχωριστούν σε
ξεχωριστά τμήματα των αγωγών. Ο αγωγός άρδευσης από τη γεώτρηση «Φωτίου» μερικά μέτρα
νοτιότερα χρησιμοποιεί οκτώ ίντσες αγωγό και πρέπει να αντικατασταθεί γιατί σε περίπτωση που
υποστεί βλάβη θα καταστρέψει τα κτήματα στο ύψος της ζημιάς, αλλά καθυστερεί και τη
μετακίνηση του νερού. Τέλος, θα πρέπει σε όλες τις γεωτρήσεις να χρησιμοποιούνται
ηλεκτροβάνες, προκειμένου οι παραγωγοί να χρεώνονται επακριβώς τον όγκο της κατανάλωσης
νερού.
Τσακνάκης Ευάγγελος: Συμφωνεί με την εισήγηση του Βασιλείου Τσακνάκη.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο εγκρίνει
α) την 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 μέτρα 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. Οι ενέργειες αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε είκοσι και πλέον
παραγωγούς να κάνουν χρήση της δημοτικής γεώτρησης, αλλά επειδή υπάρχει
επικινδυνότητα υπερφόρτωσης των γεωτρήσεων, να χρησιμοποιείται ο αγωγός μόνο από
εκείνους που δεν είναι κάτοχοι ιδιόκτητων γεωτρήσεων. Ακόμη, οι δύο γεωτρήσεις
«Δραγασιά» και «Τρόχαλο», οι οποίες συνδέονται θα πρέπει όταν επεκταθεί ο αγωγός να
διαχωριστούν σε ξεχωριστά τμήματα των αγωγών.
β) στο φράγμα, στην περιοχή “Πιτσιλέκα” να αντικατασταθεί το προ αρκετών ετών καμένο
υποβρύχιο, ώστε να αξιοποιείται το νερό που συγκεντρώνεται σ' αυτό κατά την αρδευτική
περίοδο. Ο αγωγός του φράγματος μπορεί να συνδεθεί με τον αγωγό της γεώτρησης
“Φωτίου” με λάστιχο πολύ λίγων μέτρων,
γ) αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” στο ύψος των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα (με δημιουργία παράκαμψης) ώστε να
λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν.
Μαντζάρα,
δ) εφαρμογή ηλεκτρονικής -ψηφιακής κάρτας για τη χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων,
αφενός διευκολύνοντας τη γραφειοκρατία -δεδομένου ότι προς το παρόν χρησιμοποιούνται
τετράδια και οι ώρες αποτυπώνονται χειρόγραφα και ύστερα στον Η/Υ- και αφετέρου
συμβάλλοντας στην ασφαλή χρήση και την ακριβή καταγραφή των ωρών ποτίσματος.
ε) αποκατάσταση των διαρροών του αρδευτικού αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” (στο
δρόμο προς Μετόχι, απέναντι από το περιβόλι του Ελευθ. Τσακνάκη και στο ύψος του
κτήματος Ηλία Αστερίου).
στ) Ο αγωγός άρδευσης από τη γεώτρηση «Φωτίου» μερικά μέτρα νοτιότερα χρησιμοποιεί
οκτώ ίντσες αγωγό και πρέπει να αντικατασταθεί γιατί σε περίπτωση που υποστεί βλάβη θα
καταστρέψει τα κτήματα στο ύψος της ζημιάς, αλλά καθυστερεί και τη μετακίνηση του
αγωγού,
ζ) σε όλες τις γεωτρήσεις να χρησιμοποιούνται ηλεκτροβάνες, προκειμένου οι παραγωγοί να
χρεώνονται επακριβώς τον όγκο της κατανάλωσης νερού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7.
Θέμα 8ο: Προβλήματα δημοτικού φωτισμού
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το όγδοο θέμα ανέφερε
ότι για το δημοτικό φωτισμό, ελέγχθηκε το δίκτυο και τα προβλήματά του τόσο για τους
υφιστάμενους στύλους όσο και για τους χώρους με μη επαρκή φωτισμό και απαιτείται η επίλυσή

τους, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα στις αποθήκες της
κοινότητας για ορισμένες περιπτώσεις:
1. Στο πάρκο “Λιολιάδες”. Ενώ υπάρχει η εγκατάσταση με φωτιστικά περιμετρικά της
περιοχής του πάρκου, τα φώτα δεν λειτουργούν.
2. Στο πάρκο ενδιάμεσα από την Εκκλησία και την πλατεία δεν υπάρχει φωτισμός.
3. Το πάρκο στο “Μετόχι”. Δεν υπάρχουν φωτιστικά σώματα και η περιοχή παραμένει
σκοτεινή.
4. Ο δρόμος από το “Μετόχι” -στο ύψος της οικίας Αθανασίου Γκόγκου- με κατεύθυνση
ανατολικά μέχρι και την οικία της Θεοδώρας Τσακνάκη, δεν φωταγωγείται, καθώς δεν
υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ με λάμπες.
5. Στο δημοτικό σχολείο μέχρι πριν λίγα χρόνια οι προβολείς που είναι ήδη εγκατεστημένοι
στο χώρο λειτουργούσαν κανονικά και κατανάλωναν ηλεκτρική ενέργεια την οποία
πλήρωνε η διοίκηση του δημοτικού σχολείου το οποίο έκλεισε. Τα τελευταία χρόνια οι
προβολείς έχουν απενεργοποιεί. Λύση θα αποτελούσε η σύνδεσή τους με το δημοτικό
δίκτυο φωτισμού.
6. Απέναντι από το σχολείο -κατεύθυνση προς Νότο- από την οικία του Ηλία Λιόλιου μέχρι
την οικία του Ηλία Τσακνάκη ο δρόμος δεν φωτίζεται επαρκώς.
7. Στο μεγάλο παρτέρι, στην περιοχή των “Σουγλάδων”, το οποίο χωρίζει κατά μήκος τον
δρόμο μπροστά από οικίες, υπάρχει πλήρης συσκότιση.
8. Ο δρόμος από Βάια Αστερίου μέχρι και Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του Κων/νου,
9. ο δρόμος από Απόστολο Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο και
10. ο δρόμος από Στέφανο Γκόγκο μέχρι Θωμά Λιόλιο δεν φωταγωγούνται.
11. Τέλος, η λάμπα στην κολώνα της ΔΕΗ στο δρόμο προς το Μετόχι, στο ύψος της οικίας της
Ρούλας Λιόλιου είναι καμένη, όπως και η λάμπα απέναντι από την οικία Τσακνάκη Νικ.
Δημητρίου.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου και προσθέτει το φωτισμό και
του δρόμου στη δυτική πλευρά του δημοτικού σχολείου και του παρτεριού απέναντι από το Σπύρο
Φωτίου.
Τσακνάκης Ευάγγελος: Συμφωνεί με την εισήγηση του Βασιλείου Τσακνάκη.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση του προέδρου για την
επίλυση των προβλημάτων και την επέκταση του δημοτικού φωτισμού όπως εισηγήθηκε
ήτοι:
α) Στο πάρκο “Λιολιάδες”. Ενώ υπάρχει η εγκατάσταση με φωτιστικά περιμετρικά της
περιοχής του πάρκου, τα φώτα δεν λειτουργούν.
β) Στο πάρκο ενδιάμεσα από την Εκκλησία και την πλατεία δεν υπάρχει φωτισμός.
γ) Το πάρκο στο “Μετόχι”. Δεν υπάρχουν φωτιστικά σώματα και η περιοχή παραμένει
σκοτεινή.
δ) Ο δρόμος από το “Μετόχι” -στο ύψος της οικίας Αθανασίου Γκόγκου- με κατεύθυνση
ανατολικά μέχρι και την οικία της Θεοδώρας Τσακνάκη, δεν φωταγωγείται, καθώς δεν
υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ με λάμπες.
ε) Στο δημοτικό σχολείο μέχρι πριν λίγα χρόνια οι προβολείς που είναι ήδη εγκατεστημένοι
στο χώρο λειτουργούσαν κανονικά και καταναλώναν ηλεκτρική ενέργεια την οποία πλήρωνε
η διοίκηση του δημοτικού σχολείου το οποίο καταργήθηκε. Τα τελευταία χρόνια οι
προβολείς έχουν απενεργοποιεί. Λύση θα αποτελούσε η σύνδεσή τους με το δημοτικό δίκτυο
φωτισμού.
στ) Απέναντι από το σχολείο -κατεύθυνση προς Νότο- από την οικία του Ηλία Λιόλιου μέχρι
την οικία του Ηλία Τσακνάκη ο δρόμος δεν φωτίζεται επαρκώς.
ζ) Στο μεγάλο παρτέρι, στην περιοχή των “Σουγλάδων”, το οποίο χωρίζει κατά μήκος τον
δρόμο μπροστά από οικίες, υπάρχει πλήρης συσκότιση.
η) Ο δρόμος από Βάια Αστερίου μέχρι και Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του Κων/νου,

θ) ο δρόμος από Απόστολο Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο,
ι) ο δρόμος από Στέφανο Γκόγκο μέχρι Θωμά Λιόλιο,
ια) ο δρόμος στη δυτική πλευρά του δημοτικού σχολείου και του παρτεριού απέναντι από το
Σπύρο Φωτίου δεν φωταγωγούνται.
ιβ) Τέλος, η λάμπα στην κολώνα της ΔΕΗ στο δρόμο προς το Μετόχι, στο ύψος της οικίας
της Ρούλας Λιόλιου είναι καμένη, όπως και η λάμπα απέναντι από την οικία Τσακνάκη Νικ.
Δημητρίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8.
Θέμα 9ο: Προβλήματα καθαριότητας και περιποίησης του πρασίνου
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το ένατο θέμα της
συνεδρίασης ανέφερε ότι η Δολίχη χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη κεντρική πλατεία, τα πάρκα και
τους ανοικτούς χώρους, συγκεκριμένα:
1. Κεντρική Πλατεία
2. Πάρκο έναντι της πλατείας και του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
3. Δημοτικό Σχολείο
4. Πάρκο “Λιολιάδες”
5. Εκκλησία και πράσινο χώρο απέναντι από Σ. Φωτίου
6. Γήπεδο (περιοχή μπάσκετ και βόλεϊ)
7. Παρτέρι “Σουγλάδες”
8. Πάρκο “Αγία Παρασκευή”
9. Πάρκο “Μετόχι”
10. Περιοχή “Αγίου Νικολάου, Μετόχι”
11. Νεκροταφείο
Για την περιποίηση (κόψιμο χόρτων, πότισμα) των έντεκα χώρων που σημειώθηκαν
απαιτούνται περίπου 15 ημερομίσθια μηνιαίως από το μήνα Απρίλιο μέχρι και το μήνα
Σεπτέμβριο κάθε έτους, συμπεριλαμβανομένου και του αρχαιολογικού χώρου “Καστρί Δολίχης”.
Για την καθαριότητα των χώρων απαιτείται προγραμματισμός σε τακτική ετήσια βάση.
Στο δημοτικό σχολείο, ωστόσο, όπου λειτουργεί και το νηπιαγωγείο, εκτός από την
τακτική καθαριότητα χρειάζεται και η διαμόρφωση της εισόδου, έξω από τον περίγυρο της
βόρειας πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες.
Τέλος, για την τρέχουσα περίοδο, σχετικά με την περιποίηση του πρασίνου, απαιτείται μια
τελευταία φορά (κόψιμο χόρτων) όλων των προαναφερθέντων χώρων.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση του προέδρου για
α) την περιποίηση (κόψιμο χόρτων, πότισμα) των έντεκα χώρων που σημειώθηκαν στην
εισήγηση του προέδρου (1. Κεντρική Πλατεία, 2. Πάρκο έναντι της πλατείας και του Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου, 3. Δημοτικό Σχολείο, 4. Πάρκο “Λιολιάδες”, 5. Εκκλησία και πράσινο
χώρο απέναντι από Σ. Φωτίου, 6. Γήπεδο (περιοχή μπάσκετ και βόλεϊ), 7. Παρτέρι
“Σουγλάδες”, 8. Πάρκο “Αγία Παρασκευή”, 9. Πάρκο “Μετόχι”, 10. Περιοχή “Αγίου
Νικολάου, Μετόχι”, 11. Νεκροταφείο) και που απαιτούνται περίπου 15 ημερομίσθια
μηνιαίως από το μήνα Απρίλιο μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους,
συμπεριλαμβανομένου και του αρχαιολογικού χώρου “Καστρί Δολίχης”,
β) τον προγραμματισμό σε τακτική ετήσια βάση για την καθαριότητα των χώρων,

γ) στο δημοτικό σχολείο, στο οποίο λειτουργεί και το νηπιαγωγείο, εκτός από την τακτική
καθαριότητα, απαιτείται και η διαμόρφωση της εισόδου, έξω από τον περίγυρο της βόρειας
πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες,
δ) την τρέχουσα περίοδο, σχετικά με την περιποίηση του πρασίνου, απαιτείται μια τελευταία
φορά (κόψιμο χόρτων) όλων των προαναφερθέντων χώρων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9.
Θέμα 10ο: Προβλήματα παιδικών χαρών
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το δέκατο θέμα
ανέφερε ότι στην κοινότητα λειτουργούν τέσσερις δημοτικές παιδικές χαρές.
Αναλυτικά:
1. Στο Δημοτικό Σχολείο, με 2 δίζυγα, 1 διπλή τραμπάλα, 1 μύλος, 4 κούνιες και 1
τσουλήθρα.
2. Στο Γήπεδο με 2 τσουλήθρες, 3 κούνιες και 1 τραμπάλα.
3. Στο Πάρκο “Λιολιάδες” με 3 κούνιες -και 1 κενή θέση και 1 μύλο.
4. Στο Πάρκο “Μετόχι” με 3 κούνιες, 1 τραμπάλα, 1 τσουλήθρα και 1 μύλο.
Απαιτείται ο έλεγχος της καλής κατάστασης και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων των
παιδικών χαρών από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου και συμμόρφωσης
αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές. Προτάθηκε, ακόμη, η δημιουργία μιας νέας
παιδικής χαράς στο πάρκο το οποίο βρίσκεται μεταξύ της κεντρικής πλατείας και της εκκλησίας
του Αγίου Δημητρίου, καθώς υπάρχουν ορισμένα τμήματα στοιχείων παιδικής χαράς στην
αποθήκη της κοινότητας. Ωστόσο, για την παιδική χαρά που βρίσκεται στο πάρκο “Λιολιάδες”
έχει ήδη αναφερθεί τηλεφωνικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η αναγκαιότητα κοπής ενός
δέντρου (ιτιάς, βλ. θέμα 4ο) λόγω επικινδυνότητας.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο
α) εγκρίνει την πρόταση του προέδρου για τον έλεγχο των παιδικών χαρών στις τέσσερις
θέσεις (δημοτικό σχολείο, γήπεδο, πάρκο “Λιολιάδες” και πάρκο “Μετόχι”) από τον
υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου και συμμόρφωσης αυτών σύμφωνα με
τις νόμιμες προδιαγραφές,
β) τη δημιουργία μιας επιπλέον νέας παιδικής χαράς -σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφέςστο πάρκο το οποίο βρίσκεται μεταξύ της κεντρικής πλατείας και της εκκλησίας του Αγίου
Δημητρίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10.
Θέμα 11ο: -Έκτακτο Θέμα- Δημοπρασία Σχολικών Κτημάτων
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το έκτακτο θέμα της
συνεδρίασης ανέφερε ότι, όπως ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το οικονομικό τμήμα του Δήμου
Ελασσόνας την 24η Σεπτεμβρίου 2014, εκκρεμεί η δημοπρασία των σχολικών κτημάτων στις
θέσεις «Ράχες» 23 στρ, «Αυλαγάδες» 6,721 στρ. και «Αυλαγάδες» 2,360 στρ., των οποίων η
μίσθωση έληξε το μήνα Νοέμβριο 2013. Μετά την κατάργηση του δημοτικού σχολείου το 2010
και της Σχολικής Επιτροπής, η περιουσία του σχολείου μεταβιβάστηκε στην Κοινότητα Δολίχης
και ο Δήμος Ελασσόνας θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για τη διεξαγωγή νέας δημοπρασίας των

εν λόγω κτημάτων. Κάλεσε, λοιπόν, το Τοπικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εισήγηση για τη
διεξαγωγή νέας δημοπρασίας για τα σχολικά κτήματα.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την εισήγηση του προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο
α) εισηγείται τη διεξαγωγή νέας δημοπρασίας των σχολικών κτημάτων στις θέσεις «Ράχες»
23 στρ, «Αυλαγάδες» 6,721 στρ. και «Αυλαγάδες» 2,360 στρ., το μίσθωμα των οποίων έχει
ήδη λήξει.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11.
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
Τα μέλη:
Ευάγγελος Βασ. Τσακνάκης
1. Τσακνάκης Φ. Βασίλειος

