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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/2018 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης
Θέμα (εκτός ημερήσιας διάταξης): Καταγγελία Επέκτασης Αγωγού Άρδευσης στη θέση “Χαλκίδη”
Λιβαδίου.
Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της
Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-042018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).
Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν
παρόντα δύο (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.
Ο Τοπικός Σύμβουλος Βασίλειος Τσακνάκης εισηγήθηκε το θέμα του αγωγού επέκτασης που
πραγματοποιήθηκε εντός του τρέχοντος καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα δημότη
στην περιοχή «Χαλκίδη» Λιβαδίου. Καταγγέλλει την πρακτική αυτή επειδή ο αγωγός κατασκευάστηκε χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου και προτείνει την κατάργηση αυτού.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελος Τσακνάκης, αφού έκανε δεκτή την εισαγωγή του εκτός
ημερήσιας διατάξεως θέμα, συμφωνεί με την καταγγελία του αναφερόμενου Τοπ. Συμβούλου και την άποψη
ότι ο αγωγός δεν πρέπει να λειτουργεί, καθώς, εξάλλου, στις προηγούμενες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο
Τσακνάκης Βασίλειος ήταν απών, η άποψή του ήταν το αίτημα του αναφερόμενου δημότη Λιβαδίου δεν
πρέπει να ικανοποιηθεί για τους λόγους που διατύπωσε στο σώμα των συνεδριάσεων. 1
Ο Τοπικός Σύμβουλος Παναγιώτης Τσακνάκης συμφωνεί με τις διατυπώσεις των ανωτέρω επειδή το νερό δεν
επαρκεί για τους δημότες της Δολίχης.
Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης
ΟΜΟΦΩΝΑ
καταγγέλλει την επέκταση του αγωγού άρδευσης που έγινε το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή «Χαλκίδη»,
επειδή δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης και επειδή το νερό δεν επαρκεί για την
εξυπηρέτηση των δημοτών Δολίχης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1 (Απόφ. 9/2018,31-3-18 και 25/2018,18-4-18) α. εκκρεμούν χρόνια αιτήματα δημοτών Δολίχης για επεκτάσεις
αγωγών άρδευσης, τόσο στην περιοχή του “Κάμπου” (από τη γεώτρηση “Δραγασιά”) όσο και της “Περάσας” (από τη
γεώτρηση “Λούκια”) και δεν έχουν ικανοποιηθεί, β. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός των ορίων της
Κοινότητας είναι πιθανόν η κατάσταση να καταστεί εκτός ελέγχου, γ. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός ορίων
της Κοινότητας είναι πιθανόν μελλοντικά να αξιωθούν και άλλοι καλλιεργητές όμορων Κοινοτήτων (π.χ. Λιβαδίου,
Πυθίου, Κοκκινόγης) για παρόμοιες επεκτάσεις αγωγών, δ. η οποιαδήποτε επέκταση θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν
εύλογο αριθμό δημοτών και καλλιέργειες, αλλά και να βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής μελέτης της γεώτρησης.
Επιπλέον, με έγγραφο προς το Δήμο με αρ. πρωτ. 7656/11-6-2018 ζητήθηκαν, χωρίς απάντηση, εξηγήσεις σχετικά με
τον τρόπο που ο δημότης Λιβαδίου έλαβε άδεια για την εν λόγω επέκταση και σε περίπτωση που δεν έχει λάβει άδεια
πώς σκοπεύει να πράξει η Υπηρεσία (διακοπή υδροδότησης; επιβολή προστίμου;), βάσει και του κανονισμού
άρδευσης (άρθρο 13, παρ. 17 –απόφ. 154/2017), έχοντας την αρνητική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου και
της Συνέλευσης Κατοίκων.
Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης, Αρ. απόφασης 31/2018
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