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Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Τοπικό
Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, έπειτα από προφορική πρόσκληση
του Πρόεδρου της ίδιας ημέρας (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στο παρακάτω θέμα:
1. Λήψη άμεσων μέτρων για την υφιστάμενη κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο
“Καστρί 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.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης εισηγούμενος το έκτακτο θέμα
ανέφερε ότι στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” διαπιστώθηκε η καταστροφή μιας
επιγραφής του αρχαιολογικού χώρου, η ρίψη νεκρών ζώων στον ίδιο χώρο, καθώς και η κοπή ενός
δέντρου, δεδομένου ότι έχει σημαδευτεί περιμετρικά του κορμού του. Ωστόσο, ο Δήμος
Ελασσόνας είχε ήδη ειδοποιηθεί για την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου, αφενός για την
ανάγκη τακτικής αποψίλωσης λόγω επικινδυνότητας για πυρκαϊά και αφετέρου για την ανάγκη
περίφραξης λόγω μετατροπής του χώρου σε βοσκότοπο (απόφ. Τ.Σ. Δολίχης, υπ' αριθμ.
2α/Πρακτικό 1ο/25.9.2014).
Κατόπιν των ανωτέρω κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφανθεί το επείγον του θέματος και να
καταγγείλει δημόσια τις εν λόγω πρακτικές των επιτηδείων, προκειμένου να αποτραπούν
αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον και κινητοποιώντας τις αρχές (Αρχαιολογική Υπηρεσία, Δήμος,
Δασαρχείο) να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα απόδοσης ευθυνών και πρόληψης.
Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού συζήτησε το θέμα, ομόφωνα συμφώνησε για το κατεπείγον του
θέματος και ομόφωνα καταγγέλλει τις ενέργειες των επιτηδείων και παρακαλεί όσους
εμπλέκονται στις καταστροφές να σεβαστούν τον αρχαιολογικό χώρο και να συμμορφωθούν.
Επιπλέον, γνωμοδοτεί στο Δήμο Ελασσόνας για τη σωστή λήψη μέτρων με τη συνεργασία
των αρμόδιων Φορέων, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα (περίφραξη όλου
του χώρου, τακτική αποψίλωση και διαμόρφωση της μίας και μοναδικής κεντρικής εισόδου,
με την τοποθέτηση πόρτας και αποτρεπτικών πινακίδων εισόδου).
Το παρόν πρακτικό, το οποίο τηρήθηκε από τον Πρόεδρο, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε 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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