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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Στη  Δολίχη,  σήμερα  την  29η Ιανουαρίου  2015,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00, το  Τοπικό
Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου (λόγω
της δυνατότητας θέρμανσης του), έπειτα από την υπ’ αριθμ. 1640/ 26.1.2015 έγγραφη πρόσκληση
του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για την κατάσταση και λειτουργία του περιπτέρου Δολίχης.

2. Αντιμετώπιση προβλήματος στο εσωτερικό του γηπέδου Δολίχης από τα δέντρα που το
περιβάλλουν.

3. Εξέταση αίτησης δημότη κ. Δημ. Ζ. Τσιόγκα σχετικά με το φρεάτιο ανατολικά της οικίας
του, με την τοποθέτηση κόφτη ταχύτητας αυτοκινήτων και με την τοποθέτηση παγκακιών
στην κεντρική πλατεία.

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: Συζήτηση για την κατάσταση και λειτουργία του περιπτέρου Δολίχης. 

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το 1ο θέμα διάβασε και
επέδειξε στα μέλη του τοπικού συμβουλίου το εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα που υπογράφηκε
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Διονύσιο Μπαλούκα την 19.12.2014 με το οποίο ζητείται από το
τοπικό  συμβούλιο  να  γνωμοδοτήσει  για  την  κατάσταση,  την  επάρκεια  και  τη  λειτουργία  των
περιπτέρων. Συγκεκριμένα, εάν ο αριθμός των περιπτέρων είναι επαρκής, εάν είναι απαραίτητη η
λειτουργία  περιπτέρου,  εάν  υπάρχουν  κενωθέντα  περίπτερα  που  πρέπει  να  διατηρηθούν  ή  να
καταργηθούν και σχετικά με τη διατήρηση ή όχι των διαστάσεων των υφιστάμενων περιπτέρων.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  δεδομένου  ότι  στη  Δολίχη  δεν  λειτουργεί  κανένα  περίπτερο  τα
τελευταία χρόνια, αφού υφίστατο ένα περίπτερο εντός της κεντρικής πλατείας μέχρι την έναρξη
των εργασιών για την ανάπλασή της και δικαιούχος αυτού ήταν σύζυγος θύματος  πολέμου,  η
οποία δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή και ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου περιπτέρου στο πάρκο
δυτικά  της  κεντρικής  πλατείας,  το  οποίο  περιλαμβάνει  ιδιαίτερα  μικρό  εσωτερικό  χώρο
(διαστάσεις 133 x 138 cm), παρ' όλο που δεν ολοκληρώθηκε καθώς υπολείπεται η κατασκευή της
σκεπής, κουφωμάτων και ό,  τι  άλλο προβλέπεται  στη μελέτη του έργου, ο πρόεδρος πρότεινε
αφού  ολοκληρωθεί  η  κατασκευή  του  περιπτέρου  και  παραδοθεί  το  έργο  στο  δήμο  να
δημοπρατηθεί ή να διενεργηθεί κλήρωση από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία προκειμένου να
ξεκινήσει η λειτουργία του περιπτέρου.

Το  Τοπικό  Συμβούλιου,  αφού  συζήτησε  το  θέμα  εγκρίνει  ομόφωνα  την  εισήγηση  του
Προέδρου για τη λειτουργία του περιπτέρου (δημοπρασία ή κλήρωση) όταν ολοκληρωθεί
και παραδοθεί το έργο στο Δήμο από τον αρμόδιο εργολάβο.



Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.

Θέμα 2ο:  Αντιμετώπιση προβλήματος στο εσωτερικό του γηπέδου Δολίχης από τα δέντρα
που το περιβάλλουν.
 
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της
συνεδρίασης διατύπωσε το πρόβλημα που προκαλούν τα δέντρα (καβάκια) ανατολικά και δυτικά
του γηπέδου στον εσωτερικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου, όπως διαπιστώθηκε μετά από
υπόδειξη  των  μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου  του  Αθλητικού  Ομίλου  Δολίχης  “Ο
Δολιχιακός”. Στη συνέχεια ανέφερε την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Δασάρχη Ελασσόνας κ.
Ζωής  Φτίκα  κατά  την  οποία  υποδείχθηκε  η  απαραίτητη  ενημέρωση  της  Υπηρεσίας  του
Δασαρχείου μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ελασσόνας για την οποιαδήποτε ενέργεια που
θα ακολουθηθεί για την επίλυση του προβλήματος.  Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ενημέρωση του
Δασαρχείου Ελασσόνας, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, για την επίσκεψη ειδικού υπαλλήλου
προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία για να προτείνει την κατάλληλη λύση. Σε περίπτωση δε που
κριθεί  αναγκαία η κοπή των δέντρων που προκαλούν το πρόβλημα να αντικατασταθούν,  καθ'
υπόδειξη του Δασαρχείου, από νέα δέντρα ταχείας ανάπτυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου
και  γνωμοδοτεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  προώθηση  του  αιτήματος  στο  Δασαρχείο
Ελασσόνας για την επίσκεψη ειδικού υπαλλήλου προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και να
προτείνει την κατάλληλη λύση. Σε περίπτωση δε που κριθεί αναγκαία η κοπή των δέντρων
που προκαλούν το πρόβλημα να αντικατασταθούν, καθ' υπόδειξη του Δασαρχείου, από νέα
δέντρα ταχείας ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2.

Θέμα 3ο: Εξέταση αίτησης δημότη κ. Δημ. Ζ. Τσιόγκα σχετικά με το φρεάτιο ανατολικά της
οικίας  του,  με  την  τοποθέτηση  κόφτη  ταχύτητας  αυτοκινήτων  και  με  την  τοποθέτηση
παγκακιών στην κεντρική πλατεία.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το τρίτο θέμα διάβασε
την  αίτηση  του  κ.  Δημητρίου  Τσιόγκα  του  Ζήση,  η  οποία,  σημειωτέον,  φέρει  ημερομηνία
19.03.2011 (άνευ αριθμού πρωτοκόλλου) και αναφέρθηκε από τον ενδιαφερόμενο ότι η αίτηση
αυτή έχει ήδη κατατεθεί απευθείας στην Υπηρεσία του Δήμου. Το περιεχόμενο της αίτησης, που
πρωτοκολλήθηκε την 18.11.2014 με αριθμό 34912, αναφέρεται σε τρία θέματα: 

α. στην κακοτεχνία της πρώην δημοτικής αρχής (πρώην δήμου Λιβαδίου) και στην εξέτασή της
που αφορά τον αύλακα ανατολικά του οικοπέδου του όπου βρίσκεται η οικία του, ο οποίος δεν
κατευθύνει τα όμβρια ύδατα εντός του φρεατίου που βρίσκεται στη γωνία του οικοπέδου του για
να  κατευθύνονται  στα  κιούγκια  κάτωθεν  του  κεντρικού  δρόμου  και  προς  το  γήπεδο,  με
αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να εισέρχονται εντός του οικοπέδου του,

β.  στην τοποθέτηση κόφτη ταχύτητας (σαμαράκι)  στο ύψος της οικίας του για τη μείωση της
ταχύτητας των αυτοκινήτων και προς αποφυγήν ατυχημάτων και
γ. στην τοποθέτηση παγκακιών στην κεντρική πλατεία προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες
τρίτης ηλικίας.

Ο Πρόεδρος για τα παραπάνω θέματα πρότεινε  στο Τοπικό Συμβούλιο τα κάτωθι: 



α.  το  σημείο  που  τέμνεται  ο  εν  λόγω αύλακας  με  το  φρεάτιο  να  διορθωθεί  από την τεχνική
υπηρεσία του Δήμου ώστε τα όμβρια ύδατα να εισέρχονται εντός του φρεατίου και όχι εντός του
οικοπέδου του ενδιαφερομένου,
β. εάν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κόφτη ταχύτητας οχημάτων από το Δήμο στο εν λόγω
σημείο (επαρχιακός δρόμος Ελασσόνας – Λιβαδίου) να τοποθετηθεί από την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου,
γ.  αν και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο της πλατείας, ο Δήμος να προβεί
στην  προμήθεια  και  την  εγκατάσταση  πέντε  παγκακιών  και  καλαθιών  απορριμμάτων  στην
κεντρική πλατεία, όπως ήδη έχει εισηγηθεί το Τοπικό Συμβούλιο προς το Δήμο Ελασσόνας με την
απόφαση 1(31)/ Πρακτικό 2/ 20.10.2014. 

Ο Παναγιώτης Τσακνάκης πρότεινε να τσιμεντοστρωθεί ο αύλακας και να εγκατασταθούν σχάρες
στο ύψος του αυλακιού ώστε να διαπλατυνθεί και ο δρόμος που έχει στενέψει δίνοντας και την
κατάλληλη κλίση στον αύλακα προς το φρεάτιο. Επιπλέον, παρόμοιες ενέργειες απαιτούνται και
για το φρεάτιο στο ύψος της οικίας του Γεωργίου Νικ. Τσακνάκη.
Επίσης,  έχει  προβλεφθεί  από τη μελέτη  της πλατείας  η  τοποθέτηση παγκακιών και  πρέπει  να
τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Κατόπιν των ανωτέρω το τοπικό συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την αίτηση
του κ. Δημ. Ζ. Τσιόγκα όπως παρακάτω: 

α. να τσιμεντοστρωθεί ο αύλακας και να εγκατασταθούν σχάρες στο ύψος του αυλακιού ώστε
να διαπλατυνθεί και ο δρόμος που έχει στενέψει δίνοντας και την κατάλληλη κλίση στον
αύλακα προς το φρεάτιο. Επιπλέον, παρόμοιες ενέργειες απαιτούνται και για το φρεάτιο στο
ύψος της οικίας του Γεωργίου Νικ. Τσακνάκη.
β. εάν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κόφτη ταχύτητας οχημάτων από το Δήμο στο εν
λόγω σημείο (επαρχιακός δρόμος Ελασσόνας – Λιβαδίου) να τοποθετηθεί από την τεχνική
υπηρεσία του Δήμου,
γ.  αν και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο της πλατείας, ο Δήμος να
προβεί  στην  προμήθεια  και  την  εγκατάσταση  παγκακιών  (προβλέπεται  στη  μελέτη)  και
καλαθιών  απορριμμάτων  στην  κεντρική  πλατεία,  όπως  ήδη  έχει  εισηγηθεί  το  Τοπικό
Συμβούλιο προς το Δήμο Ελασσόνας με την απόφαση 1(31)/ Πρακτικό 2/ 20.10.2014.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3.

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

2. Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης
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