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Στη Δολίχη, σήμερα την  20η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. το Τοπικό
Συμβούλιο  της  Δολίχης  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση,  έπειτα  από  την  υπ’  αριθμ.
32331/17.10.2014  έγγραφη  πρόσκληση  του  Πρόεδρου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  88  του  Ν.
3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου Ελασσόνας.
2. Εξέταση της υπ. αριθμ. 1/2014 αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου” για

παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης.
3. Εξέταση της υπ. αριθμ. 209/2014 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Δολίχης “Ο Δολιχιακός” για

αναγκαίες εργασίες στο γήπεδο της Δολίχης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία του προέδρου Ευαγγέλου Βασ. Τσακνάκη και των
τοπικών  συμβούλων,  Βασιλείου  Φωτ.  Τσακνάκη  και  Παναγιώτη  Αθ.  Τσακνάκη,  ξεκίνησε  η
συνεδρίαση. 

Θέμα  1ο:  Προτάσεις  για  την  κατάρτιση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  2015  του  Δήμου
Ελασσόνας

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης για το εν λόγω θέμα εισηγήθηκε στο
Τοπικό Συμβούλιο τα κάτωθι:

1. Επίλυση  του  προβλήματος  της  ακαταλληλότητας  του  πόσιμου  νερού.  Έλεγχος  της
υδρευτικής  γεώτρησης  στη  θέση  «Καλόγηρος»,  η  οποία  εξορύχτηκε  λόγω  της
ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της χρησιμοποιούμενης υδρευτικής γεώτρησης στη
θέση  “Ξηρολάκι”,  για  την  ακριβή  ποσότητα  παροχής  νερού  σε  κυβικά  και  για  το
ενδεχόμενο, σε βαθύτερη τομή, ύπαρξης μεγαλύτερης ποσότητας νερού. Σε περίπτωση μη
αναμενόμενων αποτελεσμάτων να εξορυχθεί νέα υδρευτική γεώτρηση (βλ. αρ. απόφασης
6α/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

2. Υλοποίηση  υφιστάμενης  μελέτης  ασφαλτόστρωσης  δρόμου  Δολίχης  μέχρι  τον
αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης”.

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

χώρου “Καστρί Δολίχης”.
5. Συντήρηση τοιχογραφιών βυζαντινού ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
6. Υλοποίηση Β΄ φάσης υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης εισόδου Δολίχης.
7. Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Δολίχης – Λιβαδίου.
8. Ασφαλτόστρωση των δρόμων (εσωτερικής οδοποιίας) από την κεντρική πλατεία προς τον

Προφήτη Ηλία, του δρόμου από το γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη, καθώς
και του μικρού οδικού τμήματος εντός του οικισμού από τη γεφυροπλάστιγγα και από τη
δυτική  πλευρά  του  σχολείου  μέχρι  και  τον  ασφαλτόδρομο  προς  το  Μετόχι  (βλ.  αρ.
απόφασης 4β/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

9. Επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν μετά
τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014 (βλ. αρ. απόφασης 4α/1ο Πρακτικό/
25.9.2014).

10. 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 (βλ. και
αρ. απόφασης 6ια/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).



11. Υλοποίηση αντιπλημμυρικών, παράλληλων έργων αναδασμού.
12. Εκπόνηση  και  υλοποίηση  μελέτης  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 (βλ.  αρ.  απόφασης 6ιβ/1ο
Πρακτικό/ 25.9.2014).

13. 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).

14. 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 (βλ. αρ. απόφασης 7γ/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

15. 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. Στο πάρκο “Λιολιάδες”.
2. Στο πάρκο ενδιάμεσα από την Εκκλησία και την πλατεία και στην Εκκλησία.
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. Στο δημοτικό σχολείο.
6. Απέναντι από το σχολείο -κατεύθυνση προς Νότο- από την οικία του Ηλία Λιόλιου

μέχρι την οικία του Ηλία Τσακνάκη.
7. Στο μεγάλο παρτέρι, στην περιοχή των “Σουγλάδων”.
8. Στο  δρόμο  από  οικία  Βάιας  Αστερίου  μέχρι  και  Παπακωνσταντίνου  Γεώργιο  του

Κων/νου.
9. Στο δρόμο από οικία Αποστόλου Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο.
10. Στο δρόμο από οικία Στεφάνου Γκόγκου μέχρι Θωμά Λιόλιου.
11. Στο δρόμο της δυτικής πλευράς του δημοτικού σχολείου και του παρτεριού απέναντι

από το Σπύρο Φωτίου.
16. Πεζοδρόμηση όλων των δρόμων εσωτερικής οδοποιίας.
17. Προμήθεια  και  εγκατάσταση  παγκακιών  και  καλαθιών  απορριμμάτων  στην  κεντρική

πλατεία και στα πάρκα.
18. Επέκταση κοιμητηρίου.
19. Ανακαίνιση  τουαλέτων  wc στο  δημοτικό  κατάστημα  της  τοπικής  κοινότητας  (βλ.  αρ.

απόφασης  1θ/1ο  Πρακτικό/  25.9.2014)  και  του  αγροτικού  ιατρείου  (βλ.  αρ.  απόφασης
3γ/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

20. Εγκατάσταση στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας.
21. Διαμόρφωση εισόδου δυτικής πλευράς του γηπέδου (τσιμεντόστρωση). Επισκευή των δύο

πάγκων και εγκατάσταση ενός νέου.

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου διατύπωσαν τα κάτωθι:

Τσακνάκης  Παναγιώτης:  Συμφωνεί  με  την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  στην  περίπτωση  μη
αποτελεσματικότητας  της  βαθύτερης  γεώτρησης  να  αξιοποιηθεί  η  υπάρχουσα  γεώτρηση
βορειότερα από τη θέση «Καλόγηρος». Επιπλέον, να διαμορφωθεί η δυτική είσοδος Δολίχης, από
την πλατεία μέχρι τη θέση «Αμπέλια» και από την οικία «Αθ. Φωτίου» μέχρι το Μετόχι. Ακόμη,
να  αμμοχαλικοστρωθούν  όλοι  οι  αγροτικοί  δρόμοι  και  να  συμπεριληφθούν  στο  τεχνικό
πρόγραμμα όλες οι προτάσεις που ήδη έχουν υποβληθεί στο παρελθόν στο Δήμο Ελασσόνας.

Τσακνάκης  Βασίλειος:  Συμφωνεί  με  την  εισήγηση  του  προέδρου  και  με  τις  προσθήκες  του
Παναγιώτη Τσακνάκη και προτείνει την εγκατάσταση βιολογικών τουαλέτων wc στο χώρο μεταξύ
της πλατείας και της εκκλησίας Αγ. Δημητρίου.



Κατόπιν των ανωτέρω η εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του τεχνικού
προγράμματος του Δήμου Ελασσόνας γα το 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Επίλυση του προβλήματος  της ακαταλληλότητας  του πόσιμου νερού.  Έλεγχος  της
υδρευτικής  γεώτρησης  στη  θέση  «Καλόγηρος»,  η  οποία  εξορύχτηκε  λόγω  της
ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της χρησιμοποιούμενης υδρευτικής γεώτρησης
στη θέση “Ξηρολάκι”, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά και για το
ενδεχόμενο, σε βαθύτερη τομή, ύπαρξης μεγαλύτερης ποσότητας νερού. Σε περίπτωση
μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να ελεγχθεί η γεώτρηση βορειότερα της γεώτρησης
στη θέση “Καλόγηρος” και σε περίπτωση ξανά μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να
εξορυχθεί νέα υδρευτική γεώτρηση (βλ. αρ. απόφασης 6α/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

2. Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και καθαρισμός υδραγωγείων.
3. Υλοποίηση  υφιστάμενης  μελέτης  ασφαλτόστρωσης  δρόμου  Δολίχης  μέχρι  τον

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

χώρου “Καστρί Δολίχης”.
6. Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης για τη συντήρηση τοιχογραφιών βυζαντινού ναού

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
7. Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης εισόδου Δολίχης -Β΄ φάση.
8. Σύνταξη μελέτης «Διαμόρφωση χώρου από μουσείο έως Άγ.  Νικόλαο στην περιοχή

Μετόχι.
9. Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Δολίχης – Λιβαδίου.
10. Αντικατάσταση  οδοστρώματος με ασφαλτόστρωση από την κεντρική πλατεία προς

τον Προφήτη Ηλία.
11. Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας».
12. Ασφαλτόστρωση των δρόμων (εσωτερικής οδοποιίας): από το γήπεδο μέχρι την οικία

του Χρήστου Βαλιώτη, καθώς και του μικρού οδικού τμήματος εντός του οικισμού
από  τη  γεφυροπλάστιγγα  και  από  τη  δυτική  πλευρά  του  σχολείου  μέχρι  και  τον
ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι (βλ. αρ. απόφασης 4β/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

13. Επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν
μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014 (βλ. αρ. απόφασης 4α/1ο
Πρακτικό/ 25.9.2014).

14. Πεζοδρόμηση όλων των δρόμων εσωτερικής οδοποιίας.
15. Αμμοχαλικόστρωση – Βελτίωση αγροτικών δρόμων.
16. Επέκταση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη βορειοανατολική

και  νοτιοδυτική  πλευρά.  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  (βλ.  και  αρ.  απόφασης  6ια/1ο
Πρακτικό/ 25.9.2014).

17. Συνέχιση αποχετευτικού αγωγού στη θέση «Ροδιά».
18. Κατασκευή  αγωγού  μετακίνησης  όμβριων  υδάτων  από  «Φωτίου»  έως  τη  θέση

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

ΕΣΠΑ.
20. 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).

21. 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 (βλ. αρ. απόφασης 7γ/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

22. Αντικατάσταση σωλήνων δικτύου άρδευσης από Φ200 σε Φ120
23. Μελέτη άρδευσης ολόκληρου του κτήματος λόγω αναδασμού.
24. 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. Στο πάρκο “Λιολιάδες”.
2. Στο πάρκο ενδιάμεσα από την Εκκλησία και την πλατεία και στην Εκκλησία.
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. Στο δημοτικό σχολείο.
6. Απέναντι από το σχολείο -κατεύθυνση προς Νότο- από την οικία του Ηλία Λιόλιου

μέχρι την οικία του Ηλία Τσακνάκη.
7. Στο μεγάλο παρτέρι, στην περιοχή των “Σουγλάδων”.
8. Στο δρόμο από οικία Βάιας Αστερίου μέχρι και Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του

Κων/νου.
9. Στο δρόμο από οικία Αποστόλου Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο.
10. Στο δρόμο από οικία Στεφάνου Γκόγκου μέχρι Θωμά Λιόλιου.
11. Στο  δρόμο  της  δυτικής  πλευράς  του  δημοτικού  σχολείου  και  του  παρτεριού

απέναντι από το Σπύρο Φωτίου.
25. Διαμόρφωση εισόδου δυτικής πλευράς του γηπέδου (τσιμεντόστρωση). Επισκευή των

δύο πάγκων και εγκατάσταση ενός νέου.
26. Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Γήπεδο.
27. Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Μετόχι.
28. Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο.
29. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
30. Συντήρηση παιδικών χαρών.
31. Προμήθεια και εγκατάσταση παγκακιών και καλαθιών απορριμμάτων στην κεντρική

πλατεία και στα πάρκα.
32. Επέκταση κοιμητηρίου.
33. Ανακαίνιση τουαλέτων wc στο δημοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας (βλ. αρ.

απόφασης 1θ/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014) και του αγροτικού ιατρείου (βλ. αρ. απόφασης
3γ/1ο Πρακτικό/ 25.9.2014).

34. Κατασκευή στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας.
35. Εγκατάσταση  βιολογικών  τουαλέτων  wc στο  χώρο  μεταξύ  της  πλατείας  και  της

εκκλησίας Αγ. Δημητρίου.
36. Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.

Θέμα 2ο: Εξέταση της υπ. αριθμ. 1/2014 αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα
Ευβιότου” για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου
Δολίχης.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της
συνεδρίασης διάβασε την υπ'  αριθμ.  1/17.10.2014 αίτηση του Συλλόγου  Γυναικών  Δολίχης  η
οποία ανέφερε τα εξής: “Με την παρούσα αίτηση θα θέλαμε να μας παραχωρήσετε τη χρήση της
αίθουσας του Γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης, ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα ως
μέλη  του  Συλλόγου  Γυναικών  Δολίχης  να  συγκεντρωνόμαστε  σε  δικό  μας  χώρο  για  να
συνεδριάζουμε και να αποφασίζουμε για κάθε θέμα που σχετίζεται με το Σύλλογό μας. 

Λάβετε υπ' όψιν σας ότι η έλλειψη έδρας για το Σύλλογό μας αποτελεί χρόνιο πρόβλημα και
αίτημα προς το εκάστοτε Δήμο στον οποίο ανήκουμε και δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα. Θεωρούμε



πως ο συγκεκριμένος χώρος είναι κατάλληλος για εμάς, καθώς βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και
η πρόσβαση είναι εύκολη.

Επιπλέον,  έχουμε  την  πρόθεση  να  αναλάβουμε  την  ευθύνη  της  καθαριότητας  τόσο  του
Γραφείου που θα μας παραχωρηθεί όσο και της αίθουσας “Τάκη Τσιόγκα” μαζί με τις τουαλέτες του
Πολιτιστικού Κέντρου, η συντήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα και την
καλή κατάσταση συνολικά του Πολιτιστικού Κέντρου”. Στη συνέχεια εισηγήθηκε θετικά στο αίτημα
του  Συλλόγου  Γυναικών  για  την  παραχώρηση  της  χρήσης  του  Γραφείου  του  Πολιτιστικού
Κέντρου  Δολίχης  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  εκάστοτε  διοικητικό  συμβούλιο  του  Συλλόγου
Γυναικών θα έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της αίθουσας “Τάκη Τσιόγκα”, των τουαλέτων
wc και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:

Τσακνάκης  Βασίλειος:  Συμφωνεί  με  την  αίτηση  του  Συλλόγου  Γυναικών  και  προτείνει  να
παραχωρηθεί η χρήση του γραφείου όχι όμως αποκλειστικά.

Τσακνάκης Παναγιώτης: Συμφωνεί με την αίτηση του Συλλόγου Γυναικών και να παραχωρηθεί
αποκλειστικά η χρήση του γραφείου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο εγκρίνει την αίτηση του Συλλόγου Γυναικών
Δολίχης “Φίλα Ευβιότου” για την παραχώρηση της χρήσης του Γραφείου του Πολιτιστικού
Κέντρου Δολίχης με την προϋπόθεση ότι το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου
Γυναικών  θα  έχει  την  ευθύνη για  την  καθαριότητα  της  αίθουσας  “Τάκη Τσιόγκα”,  των
τουαλέτων  wc και  του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού  Κέντρου.  Η δε χρήση του
γραφείου από το Σύλλογο Γυναικών θα έχει μεν αποκλειστικό χαρακτήρα, αλλά θα μπορεί να
μεταβληθεί με νέα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2.

Θέμα  3ο:  Εξέταση  της  υπ.  αριθμ.  209/2014  αίτησης  του  Αθλητικού  Ομίλου  Δολίχης  “Ο
Δολιχιακός” για αναγκαίες εργασίες στο γήπεδο της Δολίχης.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το τρίτο θέμα διάβασε
την υπ' αριθμ. 209/17.10.2014 αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Δολίχης “Ο Δολιχιακός” η οποία
ανέφερε τα εξής: “Σας γνωστοποιούμε ότι ο Αθλητικός Όμιλος της Δολίχης “Ο Δολιχιακός”, ο
οποίος ιδρύθηκε το έτος 1977, σήμερα αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία του τοπικού ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος. Η πολυετής προσφορά του Αθλητικού Συλλόγου ενισχύει το αθλητικό ιδεώδες και
προτρέπει τους νέους για την αθλητική δραστηριότητα με όσα οφέλη απορρέουν από αυτή. Επιπλέον,
ο ΑΟΔ συντηρεί το πράσινο και διατηρεί το γήπεδο -στο μέτρο των δυνατοτήτων του- στην καλύτερη
κατάσταση.

Εντός του γηπέδου της Δολίχης υφίστανται δύο πάγκοι για τις δύο ομάδες που κάθε φορά
συμμετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος, ενώ δημιουργήθηκε η ανάγκη για την εγκατάσταση
ενός νέου πάγκου που θα εξυπηρετεί τον γιατρό και τον παρατηρητή της ομάδος. Οι υφιστάμενοι
πάγκοι  βρίσκονται  σε  κακή  κατάσταση  καθώς οι  οροφές  τους  είναι  κατεστραμμένες  και  πολλά
σημεία τους πλέον δεν εφάπτονται.  Η δε είσοδος του γηπέδου, όπου βρίσκονται τα αποδυτήρια,
πρέπει να τσιμεντωθεί για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αθλούμενων της Δολίχης -είτε είναι
μέλη του ΑΟΔ είτε όχι, των φιλοξενούμενων μελών των ομάδων και των παραγόντων.

Παρακαλούμε  όπως  προβείτε  στις  κατάλληλες  ενέργειες  για  την  επισκευή  των  δύο
υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, καθώς και στην εγκατάσταση ενός νέου
ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Επιπλέον, παρακαλούμε για
τη διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) της δυτικής πλευράς του γηπέδου”. Λαμβάνοντας υπ'
όψιν  το  εν  λόγω  αίτημα  ο  Πρόεδρος  Τ.Σ.  Δολίχης  πρότεινε  την  εισήγηση  προς  το  Δήμο
Ελασσόνας για την επισκευή των δύο υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου,
την  εγκατάσταση  ενός  νέου  ώστε  να  εξυπηρετούνται  απόλυτα  οι  ανάγκες  του  ερασιτεχνικού



πρωταθλήματος, καθώς και τη διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) της δυτικής πλευράς
του γηπέδου.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση οι Τοπικοί Σύμβουλοι διατύπωσαν τα κάτωθι:

Τσακνάκης Παναγιώτης: Συμφωνεί με την αίτηση του Αθλητικού Ομίλου και προτείνει επιπλέον
την κατασκευή στεγάστρου μεταξύ των δύο κτιρίων των αποδυτηρίων.

Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με τους ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα προς το Δήμο Ελασσόνας
την  επισκευή  των  δύο  υφιστάμενων  πάγκων  στον  αγωνιστικό  χώρο  του  γηπέδου,  την
εγκατάσταση  ενός  νέου  ώστε  να  εξυπηρετούνται  απόλυτα  οι  ανάγκες  του  ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος,  τη διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση)  της δυτικής πλευράς του
γηπέδου,  καθώς,  επίσης,  την  κατασκευή  στεγάστρου  μεταξύ  των  δύο  κτιρίων  των
αποδυτηρίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3.

Το παρόν πρακτικό, 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

2. Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης


