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Συνοπτικά 2 

 

Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει 
τα μυστικά της πατρίδας στους εχθρούς, αλλά 
είναι κι εκείνος που, ενώ κατέχει δημόσιο 
αξίωμα, εν γνώσει του δεν προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το 
βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους 
οποίους άρχει. 

Θουκυδίδης, 455-399 π.Χ. Αρχαίος 
Έλληνας ιστορικός  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη: Ευάγγελος Β. Τσακνάκης 

 

Στην ηλεκτρονική έκδοση της παρούσας έκθεσης, έχει ελεγχθεί η λειτουργία των 
συνδέσμων (links) για την κατεύθυνσή τους προς τις αντίστοιχες αποφάσεις και τα 
πρακτικά του Τοπικού Συμβουλίου, καθώς και στα εισερχόμενα και εξερχόμενα 
έγγραφα. 
 

Τοπική Κοινότητα Δολίχης  
Δήμου Ελασσόνας, Νομού Λάρισας 

31 Αυγούστου 2019 

Ταχ. Δ/νση: Δολίχη Ελασσόνας, Τ.Κ. 402 00 

Web:  www.doliche.gr  

Email:  info@doliche.gr 

 

https://doliche14.wordpress.com/
mailto:tsaknakisv@yahoo.gr
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Η δραστηριότητα του Τοπικού Συμβουλίου 9/2014-8/2019, αποτυπώνεται, συνοπτικά 
στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρεται ό,τι κυριότερο ζητήθηκε και είτε έχει 
υλοποιηθεί είτε βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

 

 Υλοποιήθηκαν τα εξής: Εκκρεμούν τα παρακάτω ζητήματα: 

ΥΔ
ΡΕ

ΥΣ
Η 

 Εκπόνηση Υδρογεωλογικής μελέτης για τη λύση 
του προβλήματος της ακαταλληλότητας του 
πόσιμου νερού. Υπό επίλυση. 

 Άμεση αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης 
από τη ΔΕΥΑΕΛ. 

 Χλωρίωση πόσιμου νερού. 
 

 Επίλυση του προβλήματος της 
ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού. 

 Περιορισμός σπατάλης νερού στις 
κτηνοτροφικές ποτίστρες. 

 Αποκατάσταση αδικίας στις χρεώσεις 
μεταξύ δημοτών Λιβαδίου και Δολίχης. 
 

ΑΡ
ΔΕ

ΥΣ
Η 

 Αποκατάσταση βλάβης και επέκταση αγωγού 
στη θέση «Περάσα». 

 Τοποθέτηση πορτών και κλειδαριών στις 
γεωτρήσεις.  

 Εγκατάσταση συσκευών χρήσης ψηφιακής 
κάρτας (USB).  

 Άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας   στις βλάβες 
άρδευσης. 

 Επέκταση 400 μέτρων αγωγού στη θέση κάμπος, 
παράλληλα σε υφιστάμενο αγωγό άρδευσης  

 

 Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση 
«Κάμπος» (ανικανοποίητο το χρόνιο 
αίτημα 20 δημοτών). 

 Λειτουργία συσκευών χρήσης 
ψηφιακής κάρτας (USB) στις 
γεωτρήσεις. 

 Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση 
«Πηγάδια». 

 Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση 
«Καζατζή - Περάσα». 

 

ΑΝ
ΤΙ

ΠΛ
ΗΜ

ΜΥ
ΡΙ

ΚΗ
 

ΠΡ
ΟΣ

ΤΑ
ΣΙ

Α 

 Εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης, η οποία 
βρίσκεται υπό ένταξη στο πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (προϋπ. 231.000 €). 

 Κατασκευή σχάρας εισόδου μεγάλου όγκου 
νερού στον αγωγό μετακίνησης όμβριων υδάτων. 

 Κατασκευή κρασπεδορείθρων δυτικά του 
γηπέδου. 

 Καθαρισμός αύλακα στο τερματικό του κεντρικού 
αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων. 

 Υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων 
μελέτης. 

 Βελτίωση του υφιστάμενου κεντρικού 
αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων. 

 

ΕΣ
ΩΤ

ΕΡ
ΙΚ

Η 
ΟΔ

ΟΠ
ΟΙ

ΙΑ
 

 
 Ασφαλτόστρωση δρόμου δυτικά του σχολείου. 
 Ασφαλτόστρωση δρόμου δυτικά του γηπέδου. 
 Κατασκευή πεζοδρομίου. 
 Κάλυψη λακκουβών με πίσσα. 

 
 Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στη 

θέση «Λιολιάδες», και των δρόμων 
από την πλατεία προς τον Αηλιά και 
προς την οικία του Γ. Κατσάρα. 

ΑΓ
ΡΟ

ΤΙ
ΚΗ

 
ΟΔ

ΟΠ
ΟΙ

ΙΑ
  

 Συντήρηση αγροτικών δρόμων. 
 Διάνοιξη δρόμου από Γ. Κατσάρα μέχρι το 

ποιμνιοστάσιο του Γ. Τσακνάκη. 

 
 Διαμόρφωση δρόμων σύμφωνα με το 

τοπογραφικό διάγραμμα του 
αναδασμού. 

 Τακτικότερη συντήρηση δρόμων. 
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ΚΑ
ΘΑ

ΡΙ
ΟΤ

ΗΤ
Α 

– 
ΠΡ

ΑΣ
ΙΝ

Ο 
–Φ

ΩΤ
ΙΣ

ΜΟ
Σ 

 Άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας για τα καθημερινά προβλήματα 
που σχετίζονται με την καθαριότητα και την 
περιποίηση πρασίνου. 

 Φωταγώγηση δημοτικού σχολείου και πάρκου 
«Λιολιάδων» (ρύθμιση εγκατάστασης). 

 Επέκταση δημοτικού φωτισμού μέχρι την 
επιχείρηση Δημ. Αντωνίου (κατά δύο λαμπτήρες).  

 Φωταγώγηση υπόλοιπων σημείων 
εντός του οικισμού. 

ΛΕ
ΙΤ

ΟΥ
ΡΓ

ΙΑ
 Κ

ΟΙ
ΝΟ

ΤΙ
ΚΟ

Υ 
ΚΑ

ΤΑ
ΣΤ

ΗΜ
ΑΤ

ΟΣ
 – 

ΑΓ
ΡΟ

ΤΙ
ΚΟ

 ΙΑ
ΤΡ

ΕΙ
Ο 

– Α
ΚΙ

ΝΗ
ΤΗ

  
ΠΕ

ΡΙ
ΟΥ

ΣΙ
Α 

–  
ΠΑ

ΙΔ
ΙΚ

ΕΣ
 Χ

ΑΡ
ΕΣ

 – 
ΔΙ

ΑΧ
ΕΙ

Ρ 
. 
 Θ

ΕΜ
ΑΤ

ΑΑ
  

 Χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας για τη 
θεώρηση γνησίου υπογραφής και 
φωτοαντιγράφων. 

 Επανασύνδεση τηλεφώνου και αντικατάσταση 
συσκευής φαξ. 

 Προγραμματισμός καθαριότητας κοινοτικού 
καταστήματος και ιατρείου. 

 Προμήθεια νέων κόρνων για τα μεγαφωνικά 
συστήματα. 

 Δημιουργία ιστοσελίδας.  
 Χρήση Η/Υ και εκτυπωτή.  
 Σύνδεση στο διαδίκτυο.  
 Αντικατάσταση κλειδαριών. 
 Λειτουργικότητα αγροτικού ιατρείου. 
 Επισκευή WC ιατρείου. 
 Δημιουργία νέας παιδικής χαράς. 
 Δημοπρασία κοινοτικών, σχολικών κτημάτων. 
 Δημοπρασία λειτουργίας περιπτέρου (έλλειψη 

ενδιαφέροντος δημοτών). 
 Εισήγηση για τους βοσκοτόπους εντός των ορίων 

Κοινότητας. 
 Ρυθμιστικές διατάξεις για καυσοξύλευση. 
 Παγκάκια και καλάθια απορριμμάτων στην 

πλατεία. 
 Ηλεκτροδότηση προαύλιου χώρου Ι.Ν. Αγίου 

Δημητρίου. 
 Διάθεση στεφάνου για κατάθεση στις εθνικές 

επετείους (κάθε επέτειο). 
 Κοινωνικά ζητήματα. 

 

 Έλεγχος και συντήρηση λοιπών 
παιδικών χαρών. 

 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
πρώην Αγροτ. Συνεταιρισμού.  

 Μέτρα για την προστασία των 
αρχαιολογικών πραγμάτων. 

 Τοποθέτηση κλιματιστικού σώματος 
στο γραφείο Τοπ. Κοινότητας. 

 Ανακαίνιση τουαλετών wc στο 
δημοτικό κατάστημα της τοπικής 
κοινότητας. 

 Προγραμματισμός σε τακτική 
εβδομαδιαία βάση για τη λειτουργία 
του Γραφείου με αρμόδιο υπάλληλο 
του Δήμου. 

 Παραχώρηση δυνατότητας έκδοσης 
βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και 
πιστοποιητικών από τον Πρόεδρο για 
την εξυπηρέτηση των δημοτών. 
 

 

ΥΠ
ΕΡ

 
ΣΥ

ΛΛ
ΟΓ

ΩΝ
  Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Σύλλογο 

Γυναικών. 
 Ενίσχυση Πολιτιστικής Εκδήλωσης Πολιτιστικού 

Συλλόγου. 
 Προσφορά μέρους των εδεσμάτων για την 

Καθαρά Δευτέρα (κάθε χρόνο). 

 Επισκευή πάγκων και διαμόρφωση 
εισόδου στο γήπεδο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Πού βρισκόμαστε; 
Στην παρούσα έκθεση, αρχικά, γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της 
κοινότητας της Δολίχης σχετικά με τη θέση της στη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 
και τον πληθυσμό της. Στη συνέχεια, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση της 
κοινότητας σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος, δημογραφικών στοιχείων, 

απασχόλησης, υποδομών και πολιτισμού. 

Πού θέλουμε να πάμε; 
Έπειτα, αναφέρονται οι στόχοι που έχουν τεθεί όπως διαφαίνονται μέσα από τις 
αποφάσεις των συνεδριάσεων του τοπικού συμβουλίου Δολίχης για την περίοδο 2014-

2019. Αναφέρονται δηλαδή τα θέματα που έχουν αποφασισθεί σε επίπεδο λειτουργίας 
καταστήματος τοπ. κοινότητας, αγροτικού ιατρείου, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 
υπέρ των συλλόγων – φορέων, προστασίας αρχαιολογικών πραγμάτων, αισθητικών 
παρεμβάσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας, 
ύδρευσης, άρδευσης, καθαριότητας, περιποίησης πρασίνου και φωτισμού. Ό,τι έχει 
ζητηθεί, ό,τι έχει υλοποιηθεί και ό,τι δεν υλοποιήθηκε αποτυπώνεται λεπτομερώς. 

Πως θα πάμε; 
Στη συνέχεια προτείνονται οι τρόποι επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο 

έργων, εργασιών και λειτουργίας της τοπικής κοινότητας, η οποία πρέπει να 
λαμβάνεται υπ’ όψιν αφενός ως μέρος της δημοτικής αρχής και αφετέρου ως μέρος 
ενός ευρύτερου συνόλου που έχει τη θέση του στις παρυφές του Ολύμπου και στις 
απαρχές της ιστορίας. 

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθεί από τους εκπροσώπους της 
σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά και από τους μελλοντικούς τοπικούς άρχοντες, 

καθώς και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 
βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών της Δολίχης. 

 

 

 

Δολίχη, 31Αυγούστου 2019 

 

Με τιμή 

Ευάγγελος Β. Τσακνάκης 

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η θέση της Κοινότητας στη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912) και τη νίκη της Ελλάδας προσαρτήθηκαν σ’ 
αυτήν οι νέες χώρες. Το 1919 ο οικισμός Σέλος (Πύθιο) αναγνωρίστηκε ως Κοινότητα 
του Σέλους στην οποία υπήχθησαν και οι οικισμοί Δούχλιστα (Δολίχη), Δεμιράδες 
(Κοκκινόγη) και η Μονή του Αγίου Αντωνίου».1

 Το 1928, η Δούχλιστα μετονομάστηκε 
σε Δολίχη.2 

Ως αυτόνομη κοινότητα, η Δολίχη αναγνωρίστηκε το έτος 19663
 και παρέμεινε μέχρι 

και το έτος 1998. Το χρονικό διάστημα αυτό λειτούργησαν 7 κοινοτικά συμβούλια (βλ. 
Παράρτημα Γ). Από το 1999 η Κοινότητα της Δολίχης καταργήθηκε και μαζί με την 
Κοινότητα του Λιβαδίου συναποτέλεσαν τον Δήμο Λιβαδίου, με έδρα τον ομώνυμο 
οικισμό έως και το 2010.4 

Το 2011 συστάθηκε ο Δήμος Ελασσόνας αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες 
(πρώην δήμους) Αντιχασίων, Ελασσόνας, Λιβαδίου, Ολύμπου, Ποταμιάς, 
Σαρανταπόρου και τις κοινότητες Βερδικούσιας, Καρυάς και Τσαριτσάνης, οι οποίες 
καταργήθηκαν.5 Η Δολίχη έκτοτε αποτελεί τοπική κοινότητα του Δήμου Ελασσόνας.  

Τα κοινοτικά συμβούλιο που εξελέγησαν από εκείνη την περίοδο έχουν ως εξής: 
Περίοδος: 1.1.1967-31.8.1967, πρόεδρος: Χρήστος  Φ. Γκόγκος.  
Κοινοτικό Συμβούλιο: Θωμάς Γ. Λιόλιος αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Κ. Γκόγκος, 
Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας, Ευθύμιος Στ. Μαντζάρας. 

Περίοδος: 1967-1974,  πρόεδρος: Σόλων Αθ. Φωτίου.  
Κοινοτικό Συμβούλιο: Αντώνιος Ι. Γκόγκος, Αθανάσιος Δημ. Γκουτζουρέλας, 
Ευθύμιος Στ. Μαντζάρας, Γεώργιος Κ. Παπαδημητρίου (1967-1970),  Ζήσης Ν. 
Τσακνάκης (1971-1974), Αθανάσιος Ζ. Τσιόγκας. 

                                                 
1. Ν. 1615/1919, παρ. 25 (ΦΕΚ 3, τ. Α΄) «Περί συστάσεως κοινοτήτων εν τη επαρχία 

Ελασσόνας», υπογραφή απόφασης από τον βασιλέα Αλέξανδρο στις 31.12.1918. 
2. Με το Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη (19.7.1928), ΦΕΚ 

156/1928 τ. Α΄, η Κοινότητα του Σέλους μετονομάστηκε σε Κοινότητα του Πυθίου και ο 
οικισμός Δούχλιστα της ίδιας κοινότητας μετονομάστηκε σε Δολίχη.  

3. Με το Βασιλικό Διάταγμα του Κωνσταντίνου υπ’ αριθμ. 575/ 4.6.1966, (ΦΕΚ 136/1966, τ. Α΄) 
η Δολίχη αναγνωρίστηκε ως Κοινότητα με το όνομα Κοινότητα Δολίχης, με έδρα τον 
ομώνυμο συνοικισμό, στην επαρχία της Ελασσόνας. 

4. Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/1997, τ. Α΄) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Καποδίστριας)», υπογραφή του προέδρου Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κων/νου Στεφανόπουλου. 

5. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπογραφή του προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια. 
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Περίοδος: 1975-1978,  πρόεδρος: Αριστείδης Ν. Γκόγκος.  

Κοινοτικό Συμβούλιο: Ηλίας Νικ. Αστερίου (ψηφοδέλτιο Α. Γκόγκου), Αναστάσιος Ι. 
Θεοδωράκης (ψηφοδέλτιο Α. Γκόγκου), Σόλων Αθ. Φωτίου (ψηφοδέλτιο Α. Γκόγκου), 
Γεώργιος Κ. Παπαδημητρίου (υποψήφιος πρόεδρος), Γεώργιος Θ. Λιόλιος 
(ψηφοδέλτιο Γ. Παπαδημητρίου). 

Περίοδος:  1979–1982,
6
 πρόεδρος: Γεώργιος Δημ. Λιόλιος. 

Κοινοτικό Συμβούλιο: Αθανάσιος Ι. Κατσάρας (ψηφοδέλτιο Γ. Λιόλιου), Θωμάς Δ. 
Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Γ. Λιόλιου), Βασίλειος Θ. Γκόγκος (υποψήφιος πρόεδρος), 
Φώτιος Νικ. Μπαλανίκας (ψηφοδέλτιο Β. Γκόγκου). 

Περίοδος: 1983-1986,
7
 πρόεδρος: Βασίλειος Δημ. Λιόλιος. 

Κοινοτικό Συμβούλιο: Γεώργιος Φ. Γκόγκος (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), Γρηγόριος Ελ. 
Γκόγκος  (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), Παναγιώτης Θ. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), 
Αριστείδης Ανδ. Μπαλανίκας (ψηφοδέλτιο Β. Λιόλιου), Παναγιώτης Καμαγιάννης 
(υποψήφιος πρόεδρος), Αθανάσιος Νικ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος). 

Περίοδος: 1987-1990,
8
  πρόεδρος: Ηρακλής Θ. Λιόλιος. 

Κοινοτικό Συμβούλιο: Κωνσταντίνος Ι. Γκόγκος (ψηφοδέλτιο Ηρ. Λιόλιου), Ιωάννης 
Δημ. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Ηρ, Λιόλιου), Αθανάσιος Θ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Ηρ. 
Λιόλιου), Γεώργιος Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ηρ. Λιόλιου), Γεώργιος Κ. 
Παπαδημητρίου (υποψήφιος πρόεδρος), Γεώργιος Αθ. Παπακωνσταντίνου 
(ψηφοδέλτιο Γ. Παπαδημητρίου). 

Περίοδος: 1991-1994,
9
 πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης. 

Κοινοτικό Συμβούλιο: Θωμάς Ανδ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Π. Τσακνάκη), 
Παναγιώτης Δ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Π. Τσακνάκη), Θωμάς Ι. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο 
Π. Τσακνάκη), Σπυρίδων Ζ. Παπακωνσταντίνου (ψηφοδέλτιο Π. Τσακνάκη), Χρήστος 
Βαλιώτης (υποψήφιος πρόεδρος), Θωμάς Δημ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος). 

Περίοδος:  1995-1998, 
10

 πρόεδρος: Φώτιος Αθ. Παπακων/νου. 

                                                 
6. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 445. Ψήφισαν 376. Ο Γεώργιος 

Λιόλιος έλαβε 219 ψήφους (58,24%, 3 έδρες) και ο Βασίλειος Γκόγκος  157 (41,76%, 2 
έδρες), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. / Εκλογές στην Τ.Α. (δικτυογραφία). 

7. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 514. Ψήφισαν 440. Ο Βασίλειος 
Λιόλιος έλαβε 174 ψήφους (39,64%, 5 έδρες), ο Παναγιώτης Καμαγιάννης 164 (37,36%, 1 
έδρα) και ο Αθανάσιος Τσακνάκης 101 (23,01%, 1 έδρα), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ό. π. 

8. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 563. Ψήφισαν 497. Ο Ηρακλής 
Λιόλιος έλαβε 255 ψήφους (51,41%, 5 έδρες) και ο Γεώργιος Παπαδημητρίου 241 (48,59%, 
2 έδρες), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ό. π. 

9. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 567. Ψήφισαν 483. Ο Παναγιώτης 
Τσακνάκης έλαβε 177 ψήφους (36,65%, 5 έδρες), ο Χρήστος Βαλιώτης 165 (34,16%, 1 
έδρα), και ο Θωμάς Τσακνάκης 141 (29,19%, 1 έδρα), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ό.π. 
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Κοινοτικό Συμβούλιο: Θωμάς Δ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Φ. Παπακωνσταντίνου), 
Κωνσταντίνος Γ. Παπαδημητρίου (ψηφοδέλτιο Φ. Παπακωνσταντίνου), Ελευθέριος 
Ν. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Φ. Παπακωνσταντίνου), Θωμάς Ζ. Τσιόγκας (ψηφοδέλτιο 
Φ. Παπακωνσταντίνου), Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος), 
Παναγιώτης Ηλ. Τσακνάκης (υποψήφιος πρόεδρος), Φώτιος Κ. Γκόγκος (σε 
αντικατάσταση του Παναγιώτη Ηλ. Τσακνάκη). 

Περίοδος: 1999-2002, 
11πρόεδρος: Θεόκλητος Ανδ. Τσιόγκας.12

 

Τοπικό Συμβούλιο: Διονύσιος Θ. Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Αθαν. Καψάλη), Θωμάς Ι. 
Λιόλιος (ψηφοδέλτιο Αθαν. Καψάλη), Στέφανος Απ. Μαντζάρας  (ψηφοδέλτιο Μ. 
Μαμάρα), Αθανάσιος Απ. Σουγλής (ψηφοδέλτιο Μ. Μαμάρα). 

Δολιχαίοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λιβαδίου: Γεώργιος Φ. Γκόγκος, Φώτιος Ν. 
Μπαλανίκας (ψηφοδέλτιο Αθαν. Καψάλη) και Θεόκλητος Ανδ. Τσιόγκας (πρόεδρος 
Τ.Σ.). 

Περίοδος: 2003-2006, 
13

 πρόεδρος: Γεώργιος Θ. Μαντζάρας.14
  

Τοπικό Συμβούλιο: Δημήτριος Κ. Βαλιώτης (ψηφοδέλτιο Ι. Καπέτη), Ευαγγελία Θ. 
Λιόλιου15

 (ψηφοδέλτιο Ι. Καπέτη), Αθανάσιος Ι. Σουγλής (ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα),  
Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα). 

Δολιχαίοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λιβαδίου: Ελευθέριος Ν. Τσακνάκης  
(ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα) και Γεώργιος Θ. Μαντζάρας (πρόεδρος Τ.Σ.). 

Περίοδος: 2007-2010,
16

 πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης.17
 

                                                                                                                            
10. Οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ανέρχονταν σε 570. Ψήφισαν 492. Ο Φώτιος 

Παπακωνσταντίνου έλαβε 187 ψήφους (38,96%, 5 έδρες), ο Παναγιώτης Τσακνάκης 147 
(30,63%, 1 έδρα), και ο Παναγιώτης Τσακνάκης 146 (30,42%, 1 έδρα), Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
ό. π. Δεν αναφέρεται το πατρώνυμο των δύο συνωνύμων Παναγιώτη Τσακνάκη.    

11. Ψήφισαν 3.433 (από 4.032 εγγεγραμμένους). Ο Αθανάσιος Καψάλης, στον β΄ γύρο έλαβε 
ποσοστό 52,20% (8 έδρες) και η Μαρία Μαμάρα ποσοστό 47,80% (5 έδρες), βλ. Υπουργείο 
Εσωτερικών (δικτυογραφία). 

12. Υποψήφιος με τον συνδυασμό του Αθαν. Καψάλη, δήμαρχος του Λιβαδίου εκλέχθηκε ο 
Αθανάσιος (Νίκος) Καψάλης. 

13. Ψήφισαν 3.311 (σε σύνολο 3.904 εγγεγραμμένων). Ο Ιωάννης Γκούμας, στον β΄ γύρο έλαβε 
ποσοστό 59,57% (8 έδρες) και ο Ιωάννης Καπέτης 40,40% (4 έδρες).Βλ. Υπουργείο 
Εσωτερικών, ό. π. 

14. Υποψήφιος με τον συνδυασμό του Ι. Καπέτη, εκλέχθηκε δήμαρχος του Λιβαδίου ο 
Ιωάννης Γκούμας. 

15. Η πρώτη γυναίκα – μέλος της Τοπικής Αρχής στη Δολίχη. 
16. Ψήφισαν 3.082 (σε σύνολο 3.675 εγγεγραμμένων). Ο Γεώργιος Γαλάνης, από τον α΄ γύρο 

έλαβε ποσοστό 56,69% (8 έδρες) και ο Ιωάννης Γκούμας 37,24% (5 έδρες).Βλ. Υπουργείο 
Εσωτερικών, ό. π. Η Δολίχη έδωσε 269 ψήφους στον Γ. Γαλάνη, 115 στον Ι. Γκούμα και 44 
στην Αλ. Χαλκιά. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Κοινότητας Δολίχης Παναγιώτης Αθ. 
Τσακνάκης έλαβε 98 ψήφους, ο Φώτιος Μαντζάρας 89 και ο Παναγιώτης Ηλ. Τσακνάκης 41 
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Τοπικό συμβούλιο: Φώτιος Αθ. Μαντζάρας (ψηφοδέλτιο Γ. Γαλάνη), Παναγιώτης Ηλ. 
Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ι. Γκούμα). 

Δολιχαίοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λιβαδίου: Γεώργιος Γ. Γκόγκος 
(ψηφοδέλτιο Γ. Γαλάνη, απεβίωσε εν ενεργεία, 2010) και Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης, 
ως πρόεδρος της Κοινότητας. 

Περίοδος: 1.1.2011-31.8.2014,
18

 πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης.19
 

Τοπικό Συμβούλιο: Νικόλαος Αθ. Γκόγκος (ψηφοδέλτιο Χρ. Καραγιάννη), Θεόκλητος 
Α.Τσιόγκας (ψηφοδέλτιο Γ. Πασχόπουλου). 

Η Κωνσταντίνα Φ. Γκόγκου (ψηφοδέλτιο Γ. Πασχόπουλου συμμετείχε ως υποψήφια 
στη δημοτική ενότητα της  Ελασσόνας) ήταν η πρώτη γυναίκα Δολιχαία δημοτική 
σύμβουλος. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είχε δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο 
στο δημοτικό συμβούλιο, μόνο για θέματα που αφορούσαν την Τοπική Κοινότητα. 

Περίοδος: 1.9.2014-31.8.2019,
20

 πρόεδρος: Ευάγγελος Β. Τσακνάκης.21
 

Τοπικό Συμβούλιο: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ηρ. Λιόλιου), Βασίλειος 
Φ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο Ν. Ευαγγέλου).  

Ο Ηρακλής Λιόλιος, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων 
του, θα αποτελούσε τον Δολιχαίο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ελασσόνας. Ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είχε δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο δημοτικό 
συμβούλιο μόνο για θέματα που αφορούσαν την Τοπική Κοινότητα. 

Περίοδος: 1.9.2019-31.12.2023, πρόεδρος: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης.
22

 Με το 
                                                                                                                            

ψήφους. Τα εν λόγω στοιχεία διατηρούνται στο προσωπικό αρχείο του γράφοντος.  
17. Δήμαρχος του Λιβαδίου εκλέχθηκε ο Γεώργιος Γαλάνης. 
18. Η Δημοτική Ενότητα του Λιβαδίου, στον β΄ γύρο έδωσε στον Γεώργιο Πασχόπουλο 844 

ψήφους (43,44%)  και στον Χρήστο Καραγιάννη 1.099 ψήφους (56,56%).Βλ. Υπουργείο 
Εσωτ., ό. π. 

19. Δήμαρχος της Ελασσόνας εκλέχθηκε ο Γεώργιος Πασχόπουλος. 
20. Η Δημοτική Ενότητα του Λιβαδίου, στον β γύρο έδωσε στον Νικόλαο Ευαγγέλου 1.127 

ψήφους (64,55%)  και στον Γεώργιο Πασχόπουλο 619 ψήφους (35,45%). Βλ. Υπουργείο 
Εσωτερικών, ό. π. Στη Δολίχη, στον α΄ γύρο, κατά τον οποίο διαμορφώθηκε το τοπικό 
συμβούλιο, ψήφισαν 379. Το ψηφοδέλτιο του Ηρακλή Λιόλιου έλαβε 190 ψηφοδέλτια (2 
έδρες) και ο συνδυασμός του Νικόλαου Ευαγγέλου 66 ψηφοδέλτια (1 έδρα). Ο Ευάγγελος 
Τσακνάκης έλαβε 108 ψήφους, ο Παναγιώτης Τσακνάκης 72 και ο Βασίλειος Τσακνάκης 30. 
Τα εν λόγω στοιχεία αντλήθηκαν από το προσωπικό αρχείο του γράφοντος.  

21. Δήμαρχος της Ελασσόνας εκλέχθηκε ο  Νικόλαος Ευαγγέλου. 

22. Στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, ψήφισαν στη Δολίχη 364 δημότες (358 έγκυρα 
ψηφοδέλτια). Ο τοπικός συνδυασμός «Αλλάζουμε» (προσκείμενος στο ψηφοδέλτιο του 
υποψηφίου δημάρχου Ν. Ευαγγέλου) έλαβε 159 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο υποψήφιος 
σύμβουλος της Κοινότητας Δολίχης Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης έλαβε 100 ψήφους και η 
Τσακνάκη Ελ. Σταματία 73 ψήφους. Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Δολίχης» 
(προσκείμενος στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δημάρχου Δ. Αβρανά) έλαβε 136 έγκυρα 
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πρόγραμμα «Κλεισθένης» μεταρρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εφαρμόστηκαν αλλαγές στον αριθμό των μελών του Τοπικού 
Συμβουλίου (από 3 σε 5 μέλη) και εφαρμόστηκε η διαδικασία της απλής αναλογικής 
στην εκλογή των μελών.23

 

Τοπικό Συμβούλιο: Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Ν. 
Ευαγγέλου), Σταματία Ελ. Τσακνάκη24

 (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Ν. Ευαγγέλου), 
Θεοδωράκης Βασ. Χρήστος (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Δημ. Αβρανά), 
Μαντζάρας Ι. Χρήστος (ψηφοδέλτιο προσκείμενο στον Δημ. Αβρανά), Τσακνάκης 
Βασ. Ευάγγελος (ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο). 

Ο πληθυσμός της Κοινότητας τον τελευταίο αιώνα 

Πληθυσμιακή Κατάσταση 

Με βάση τις απογραφές, που διενεργήθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο 
πληθυσμός της Δολίχης καταγράφηκε ως εξής:25

 

1913: 216 (άνδρες: 120, γυναίκες: 96) 1951: 431 1991: 496 

1921: 223 (άνδρες: 123, γυναίκες: 100)  1961: 497 2001: 473 

1928: 253 (άνδρες: 128, γυναίκες: 125) 1971: 492 2011: 440 

1940: 382 (άνδρες: 190, γυναίκες: 192)  1981: 546  

Η Δολίχη, βάσει της απογραφής του 2011, κατατάσσεται στην 21η θέση, μεταξύ των 
58 οικισμών του Δήμου Ελασσόνας.  

                                                                                                                            
ψηφοδέλτια. Ο Θεοδωράκης Βασ. Χρήστος έλαβε 91 ψήφους και ο Μαντζάρας Ι. Χρήστος 
65 ψήφους. Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Δύναμη Δολίχης» έλαβε 63 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο 
Τσακνάκης Βασ. Ευάγγελος έλαβε 41 ψήφους. Τα εν λόγω στοιχεία διατηρούνται στο 
προσωπικό αρχείο του γράφοντος. Δήμαρχος της Ελασσόνας εκλέχθηκε ο Νικόλαος Γάτσας. 
Πρόεδρος της κοινότητας της Δολίχης, με το νόμο του Κλεισθένη, θα εκλεγόταν ο ένας από 
τους δύο τοπικούς συμβούλους, οι οποίοι είχαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης 
μεταξύ των δύο πρώτων επικρατέστερων συνδυασμών (ο Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης  ή ο 
Θεοδωράκης Βασ. Χρήστος) με ψηφοφορία η οποία θα διεξαγόταν την πρώτη Κυριακή του 
Σεπτεμβρίου 2019. Με την τροποποίηση του νόμου από τη νέα κυβέρνηση, ως πρόεδρος 
ορίζεται ο υποψήφιος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού που 
έλαβε τα περισσότερα ψηφοδέλτια. Στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται ως πρόεδρος ο 
Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (ν. 4623/2019, άρ. 5, παρ. 9 «ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019»). 

23.  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018, τ. Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»].Υπογραφή του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. 

24.  Η δεύτερη γυναίκα – μέλος της Τοπικής Αρχής στη Δολίχη. 
25. Τα αρχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε./ Μεταβολές στην Τ.Α. (δικτυογραφία). 



 

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ;) 

 

Εικόνα 1: Η Δολίχη στον χάρτη  

Τοποθεσία – Μορφολογία 

Πέντε χιλιόμετρα δυτικά του Ολύμπου, σε υψόμετρο 586 μέτρων εκτείνεται η Δολίχη. 
Περιβάλλεται βόρεια από το όρος Ξύλο, νότια από το λοφώδες ύψωμα του προφήτη 
Ηλία, ενώ ανατολικά συνορεύει με την περιοχή του Πυθίου και δυτικά με την περιοχή 
του Λιβαδίου. Ο οικισμός καταλαμβάνει έκταση περίπου 400 στρεμμάτων. Ολόκληρη 
η κτηματική περιφέρεια της Δολίχης καταλαμβάνει περίπου 18.000 στρέμματα, από τα 
οποία η καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται περίπου σε 6.000 στρέμματα. 

Χιλιομετρικές αποστάσεις από πόλεις της Ελλάδος 

Ελασσόνα, 23 χλμ, Λάρισα, 62 χλμ, Κατερίνη, 49 χλμ, Κοζάνη, 77 χλμ, Θεσσαλονίκη, 
120 χλμ, Αθήνα, 416 χλμ 

Περιβάλλον 

Η Δολίχη χαρακτηρίζεται από την πεδινή της έκταση και τους μεγάλους ανοικτούς 
χώρους. Συγκεκριμένα πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες χρειάζονται τακτική 

φροντίδα.  

https://www.google.com/maps/place/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%87%CE%B7+402+00/@40.0302372,22.8067468,9z/data=!4m5!3m4!1s0x13583f67737ac109:0x4d57dd1a67c25ef4!8m2!3d40.0642497!4d22.1690908?hl=el-GR
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Καθαριότητα, περιποίηση πρασίνου 

1. Κεντρική Πλατεία 

2. Πάρκο έναντι της πλατείας και του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 

3. Δημοτικό Σχολείο 

4. Πάρκο «Λιολιάδες» 

5. Εκκλησία, προαύλιος χώρος και περιοχή  έξω από αυτόν 

6. Γήπεδο (περιοχή μπάσκετ και βόλεϊ) 
7. Παρτέρι «Σουγλάδες» 

8. Πάρκο «Αγία Παρασκευή» 

9. Πάρκο «Μετόχι» 

10. Περιοχή «Αγίου Νικολάου, Μετόχι» 

11. Νεκροταφείο 

12. Αρχαιολογικός χώρος «Καστρί Δολίχης» 

 
Εικόνα 2: Οι χώροι της κοινότητας που χρειάζονται περιποίηση 

Το απορριμματοφόρο του Δήμου επισκέπτεται τη Δολίχη κάθε εβδομάδα, ημέρα 
Πέμπτη. Τα μεγάλα αντικείμενα (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ) συλλέγονται από 
τη αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, έπειτα από προγραμματισμό για τη μεταφορά τους 
με ειδικό όχημα. 

Η Υπηρεσία Πρασίνου, σε συνεργασία με τον εκάστοτε Πρόεδρο, φροντίζει για την 
περιποίηση των χώρων που απαιτούν αποψίλωση και καθαριότητα. 

Ανακύκλωση 

Το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης επισκέπτεται τακτικά τη Δολίχη και αδειάζει 
τους μπλε κάδους απορριμμάτων. 
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Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας συλλέγονται και ανακυκλώνονται από την 
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας. 

Οι παντός τύπου μπαταρίες τοποθετούνται στην είσοδο του Τοπικού Καταστήματος 
της Κοινότητας της Δολίχης σε ειδικό δοχείο συλλογής ή παραδίδονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου. 

Φωτισμός 

Η κοινότητα της Δολίχης φωτίζεται επαρκώς από το δημοτικό φωτισμό. Υπάρχουν 
σημεία όμως τα οποία πρέπει να φωτιστούν. Η αρμόδια Υπηρεσία βρίσκεται στα 
γραφεία του Δήμου Ελασσόνας και μεριμνά για την αντικατάσταση των καμένων 
λαμπτήρων.  

Πραγματικός Πληθυσμός 

Σύμφωνα με την καταγραφή του πληθυσμού, η οποία διενεργήθηκε από τον γράφοντα, 
κατά τον Μάιο του 2018, στη Δολίχη βρέθηκαν 129 νοικοκυριά και διέμεναν συνολικά 
319 κάτοικοι (163 άνδρες και 156 γυναίκες, βλ. Γράφημα 1), το μεγαλύτερο ποσοστό 
των οποίων (54,85%) είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών. 

 

Ηλικία 1-19: 23 (13 αγόρια, 10 κορίτσια) Ηλ. 60-69: 56 (26 άνδρ. 30 γυν.) 

Ηλ. 20-29: 17 (11 άνδρες, 6 γυναίκες) Ηλ. 70-79: 68 (31 άνδρ. 37 γυν.) 

Ηλ.30-39: 24 (17 άνδρες, 7 γυναίκες) Ηλ. 80-89: 47 (25 άνδρ. 22 γυν.) 

Ηλ.40-49: 33 (19 άνδρες, 14 γυναίκες) Ηλ. 90-άνω 4 (1 άνδρ. 3 γυν.) 

Ηλ. 50-59: 47 (20 άνδρες, 27 γυναίκες)  

 

 

 

Γράφημα 1. Πραγματικός Πληθυσμός. 
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Απασχόληση 

Μεταξύ των επαγγελματιών της κοινότητας, οι αγρότες αποτελούν το 15,67%, οι 
κτηνοτρόφοι το 9,40%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 5,02% και οι ιδιωτικοί και 
δημόσιοι υπάλληλοι  το 6,27%. Οι συνταξιούχοι καταλαμβάνουν ένα σημαντικό 
ποσοστό (40,44%), οι γυναίκες που ασχολούνται με τα οικιακά (12,23%) και οι 
μαθητές – σπουδαστές (10,97%) συμπληρώνουν το σύνολο του πληθυσμού.  

Υποδομές 

Ύδρευση 

Η κοινότητα της Δολίχης υδρεύεται από δύο γεωτρήσεις: στη θέση «Δραγασιά» και 
στη Θέση «Καλόγηρος». Χρησιμοποιούνται δύο υδραγωγεία το νερό των οποίων 
αναμιγνύεται στο υδρευτικό δίκτυο στο ύψος του κρουνού της Πυροσβεστικής στη 
θέση «Γερανός».  

 
Εικόνα 3: Θέση της υδρευτικής γεώτρησης "Καλόγηρος" 

Μέχρι την περίοδο της δημαρχίας Λιβαδίου Αθανασίου Καψάλη (1999-2002), ο 
οικισμός της Δολίχης υδρευόταν από τη γεώτρηση «Φωτίου», το νερό της οποίας ήταν 
ακατάλληλο για πόση και μεταφερόταν στο υδραγωγείο με αγωγό αμιάντου. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι γεωτρήσεις στις θέσεις «Τρόχαλο» και «Δραγασιά» το νερό των 

οποίων ήταν επίσης ακατάλληλο και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα 
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στο υδραγωγείο προκειμένου να συγκρατούνται τα μέταλλα του νερού, χωρίς 
αποτέλεσμα. Επί δημαρχίας Ιωάννου Γκούμα (2003-2006) εξορύχτηκε νέα υδρευτική 
γεώτρηση στη θέση «Ξηρολάκκι» για την επίλυση του προβλήματος. Οι υψηλές τιμές 
των νιτρικών, όμως, κατέστησαν το πόσιμο νερό, επίσης, ακατάλληλο (πρόκειται για 
το νερό που οι κάτοικοι της Δολίχης πίνουν μέχρι σήμερα). Στη συνέχεια, επί 
δημαρχίας Γεωργίου Γαλάνη (2007-2010) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη 
θέση «Καλόγηρος» του Λιβαδίου, το νερό της οποίας βρέθηκε κατάλληλο και αρχικά 
επαρκές και κατασκευάστηκε νέο υδραγωγείο. Διαπιστώθηκε, όμως, στη συνέχεια, ότι 
το νερό της γεώτρησης δεν επαρκούσε να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής. Η μικρή 
ποσότητα νερού αυτής της γεώτρησης αναμιγνύεται με το ακατάλληλο για πόση νερό 
της γεώτρησης στη θέση «Ξηρολάκκι» στην προαναφερόμενη θέση «Γερανός». 

 
Εικόνα 4: Θέσεις υδρευτικής γεώτρησης "Ξηρολάκκι", υδραγωγεία 

Τα επίπεδα των νιτρικών του πόσιμου νερού, σε πολλές περιπτώσεις, ξεπερνούσαν 
ακόμη και τα 80 mg/l, όταν το νομοθετημένο όριο ανοχής είναι 50 mg/l (βλ. οδηγίες 
80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ, ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και ΦΕΚ 630/Β/2007).  

Από τις τελευταίες επίσημες χημικές αναλύσεις, το ύψος των επιπέδων των νιτρικών 
του πόσιμου νερού της Δολίχης ανέρχεται σε 51 (23-6-2016) και 56 (11-7-2016). 

Έπειτα από επανειλημμένες οχλήσεις, έγγραφες και προφορικές, από δημοσιεύσεις 
στον τύπο, από την ερώτηση βουλευτή στον υπουργό και από την επέμβαση 
εισαγγελέα για το θέμα (11/2018), γίνονται προσπάθειες από τη ΔΕΥΑΕΛ για την 
επίλυση του προβλήματος με την ανόρυξη νέας γεώτρησης στη θέση “Χατζηγώγου” 

(ανάθεση μελέτης ανόρυξης και αξιοποίησης). Χωρίς να έχει επιλυθεί το πρόβλημα 

μέχρι σήμερα. 
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Άρδευση 

 
Εικόνα 5: Αποτύπωση γεωτρήσεων και αγωγών άρδευσης ανατολικής πλευράς 

Οι δημοτικές γεωτρήσεις στη Δολίχη βρίσκονται στις εξής τοποθεσίες: «Φουσκίνα», 
«Δραγασιά», «Τρόχαλο», «Φωτίου», «Λούκια» και «Στέρνα». Οι γεωτρήσεις 
«Δραγασιά» και «Τρόχαλο» συνδέονται στον ίδιο αγωγό με ρυθμιζόμενες βάνες, 
αρδεύοντας τη βορειοανατολική πλευρά των κτημάτων της Δολίχης. Η γεώτρηση στη 
θέση «Φουσκίνα» αντλεί μικρό όγκο νερού, ο αγωγός της κατευθύνεται νότια και με 
μια σύνδεση αγωγού 600 μέτρων δύναται να συνδεθεί στον ίδιο αγωγό με τη γεώτρηση 
της «Δραγασιάς» και του «Τρόχαλου». Ακόμη, ο αγωγός της υδρευτικής γεώτρησης 
στη θέση «Ξηρολάκκι», το πόσιμο νερό της οποίας είναι ακατάλληλο, μπορεί να 
συνδεθεί (χωρίς καμιά επέκταση) με τον εν λόγω αγωγό, σε περίπτωση που από 
υδρευτική χαρακτηριστεί ως αρδευτική. Οι γεωτρήσεις «Φωτίου», «Λούκια» και 
«Στέρνα», όπως και ο αγωγός του φράγματος στη θέση «Ψόφος» συνδέονται σε έναν 
αγωγό άρδευσης, ο οποίος εκτείνεται στη νοτιοδυτική πλευρά των κτημάτων της 
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Δολίχης. Με την αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού στο ύψος των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων του Νικολάου Τζήκα, ο αγωγός επεκτείνεται περίπου μέχρι το ύψος 
του αγωγού των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Γεωργίου Σουγλή. 

 
Εικόνα 6: Αποτύπωση γεωτρήσεων και αγωγών άρδευσης δυτικής πλευράς 

Όμβρια Ύδατα 

Ο κεντρικός αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων ξεκινάει ανατολικότερα της οικίας 
του Ιωάννου Θ. Λιόλιου, κατευθύνεται δυτικά μέχρι την οικία του Ζήση Τσιόγκα και 
στη συνέχεια νότια έως το ύψος της οικίας του Ζήση Τσακνάκη όπου συνεχίζει 
νοτιοδυτικά, διαπερνάει το κέντρο του οικισμού και τερματίζει νοτιοδυτικά της οικίας 
του Γεωργίου Κατσάρα. Ο αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων περιμετρικά του 
γηπέδου και στην περιοχή των «Σουγλάδων» ενώνεται με τον κεντρικό αγωγό. 
Υφίστανται και μεγάλοι αύλακες από την είσοδο της Δολίχης, στον προφήτη Ηλία και 
από τη δημοτικό σχολείο μέχρι την περιοχή της εκκλησίας της Παναγίας. Η 
κακοτεχνία του κεντρικού αγωγού καταφάνηκε από τις πλημμύρες (2014 και 2016) 
όταν ελάχιστος όγκος νερού εισήλθε στην κοιλότητα του αγωγού.  
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Εικόνα 7: Οι αγωγοί μετακίνησης όμβριων υδάτων 

Εσωτερική Οδοποιία 

Οι περισσότεροι δρόμοι εντός του οικισμού της Δολίχης είναι ασφαλτοστρωμένοι, ενώ 
υπάρχουν και ορισμένοι τσιμεντοστρωμένοι. Δύο τμήματα με χωματόδρομο: δυτικά 
του δημοτικού σχολείου και δυτικά του γηπέδου μέχρι την οικία του Απόστολου 
Μαντζάρα, έχουν ασφαλτοστρωθεί (2017). Σε πολλά σημεία, όμως, η εσωτερική 
οδοποιία είναι κατεστραμμένη από τις πλημμύρες (2014 και 2016), κυρίως στην 
Περιοχή των «Λιολιάδων» και στους δρόμους που ξεκινάνε από την κεντρική πλατεία 
με κατεύθυνση προς τον Αϊλιά και προς την οικία του Γ. Κατσάρα. 

Αγροτική Οδοποιία 

Η αγροτική οδοποιία είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο συντηρημένη, καθώς τα 
προηγούμενη έτη, κυρίως, έγινε ρίψη μεγάλης ποσότητας αμμοχάλικου. Το πλάτος των 
δρόμων έχει περιοριστεί από τους καλλιεργητές των κτημάτων σε πολλά σημεία. 

Παιδικές Χαρές 

Οι παιδικές χαρές στη Δολίχη βρίσκονται στο δημοτικό σχολείο, στο γήπεδο, στους 
Λιολιάδες και στο Μετόχι. Περιλαμβάνουν κούνιες, τσουλήθρες, ρόδες, τραμπάλες και 
μονόζυγα. Στο δημοτικό σχολείο δημιουργήθηκε νέα παιδική χαρά σύγχρονων 
προδιαγραφών. Οι υπόλοιπες παιδικές χαρές πρέπει να αντικατασταθούν από νέες οι 
οποίες θα πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές. 
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Εικόνα 8: Η νέα "παιδική χαρά" στο δημοτικό σχολείο 

 

Εικόνα 9: Οι παιδικές χαρές (σημεία από 1 έως 4) 

Εκκλησίες 

Ο βυζαντινός ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος δεσπόζει στην κεντρική πλατεία 
(βλ. ενότητα Πολιτισμός). Ο πολιούχος της Δολίχης τιμάται στον ναό του Αγίου 
Δημητρίου στην τοποθεσία «Τσαΐρι» (κατασκευάστηκε στη θητεία του Ηρακλή 
Λιόλιου με την παραχώρηση 1,600 στρ. κοινόχρηστης περιοχής από τη Δ/νση 
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Γεωργίας προς την Κοινότητα Δολίχης, 1988), όταν κατεδαφίστηκε ο ναός ο οποίος 
ήταν χτισμένος στην κεντρική πλατεία. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής και ο ναός της 
Παναγίας βρίσκονται στο Μετόχι, ο ναός του προφήτη Ηλία είναι κτισμένος στην 
κορυφή του ομώνυμου λόφου και ο ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο 
κοιμητήριο. Μέχρι το 1990 υφίστατο και ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Μετόχι, ο 
οποίος κατεδαφίστηκε με πρωτοβουλία των τοπικών Αρχών και των κατοίκων της 
περιοχής, μέχρι το σημείο που επενέβη ο εισαγγελέας επειδή πρόκειται για μνημείο 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Τοπικό Κατάστημα 

Το κτήριο του Τοπικού Καταστήματος ολοκληρώθηκε γύρω στο 1980. Αποτελείται 
από ισόγειο και έναν όροφο. Στο ισόγειο του καταστήματος εδρεύει ο πολιτιστικός 
σύλλογος «Η Τριπολίτιδα» και το αγροτικό ιατρείο. Το γραφείο του προέδρου, η 
αίθουσα συνεδριάσεων και το αρχείο της κοινότητας βρίσκονται στον πρώτο όροφο. 

Γήπεδο 

Διαμορφώθηκε στη θητεία του Ηρακλή Λιόλιου, με την παραχώρηση 13,450 
στρεμμάτων από τη Δ/νση Γεωργίας προς την Κοινότητα Δολίχης (1985). 
Περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται τα 
αποδυτήρια των αθλητών και τα γραφεία του Αθλητικού Ομίλου «Ο Δολιχιακός», ο 
οποίος φροντίζει τον αθλητικό χώρο του γηπέδου. Η ποδοσφαιρική ομάδα του 
«Δολιχιακού» έπαψε να αγωνίζεται από την περίοδο 2018-2019. 

Πολιτιστικό Κέντρο 

Το κτίριο του πρώην αγροτικού συνεταιρισμού (κατασκευάστηκε περίπου το 1950) 
στην κεντρική πλατεία παραχωρήθηκε στον πρώην δήμο Λιβαδίου και μετατράπηκε σε 
πολιτιστικό κέντρο το έτος 2008. Αναδείχθηκε με αμμοβολή η πέτρα με την οποία 
χτίστηκε και κατασκευάστηκε κεραμοσκεπή με παραδοσιακό ρυθμό. Αποτελείται από 
μια μεγάλη αίθουσα, η οποία ονοματίστηκε το 2011 σε αίθουσα «Τάκη Τσιόγκα» στη 
μνήμη του Δολιχαίου βουλευτή Λάρισας, από WC και ένα εξωτερικό γραφείο, η χρήση 
του οποίου παραχωρήθηκε στο σύλλογο γυναικών «Φίλα Ευβοιότου» το 2015. Το  

ενοικιαστήριο για το κτίριο του αγροτικού συνεταιρισμού που είχε συναφθεί με το 
δήμο Λιβαδίου λήγει το έτος 2020. 

Αγροτικό Ιατρείο 

Από την περίοδο της θητείας του Ηρακλή Λιόλιου στεγάζεται στο ισόγειο του 
κοινοτικού καταστήματος και εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών στον τομέα της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία, μέχρι το καλοκαίρι 2017, δυσχεραινόταν 

από την αδυναμία ικανοποιητικής πρόσβασης στο διαδίκτυο λόγω μη εκσυγχρονισμού 
του δικτύου τηλεφωνίας. Περιλαμβάνει μια αίθουσα αναμονής ασθενών, το 
εξεταστήριο και τουαλέτες WC. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση, 
αλλά χρειάζονται συντήρηση και ορισμένες βελτιώσεις. 
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Δημοτικό Σχολείο 

Το 1950 περίπου κτίσθηκε η δεξιά αίθουσα του δημοτικού σχολείου, με δαπάνη 61.000 

δραχμών της τότε βασίλισσας Φρειδερίκης, η οποία ήταν επικεφαλής του εράνου 
«Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων». Το 1963 ολοκληρώθηκε και η αριστερή αίθουσα και 
πλέον αποτελείται από δύο αίθουσες και ένα γραφείο. Η κατάσταση του κτιρίου είναι 
άριστη (κουφώματα, θέρμανση, στέγη) και το δημοτικό σχολείο λειτούργησε μέχρι το 
έτος 2010. Ο χώρος χρησιμοποιείται από φροντιστήριο ξένων γλωσσών το οποίο 
καλύπτει τις δαπάνες συντήρησης και εξυπηρετεί μαθητές δημοτών Δολίχης. 
Λειτουργεί  μέχρι σήμερα νηπιαγωγείο σε άλλο, νέο σχετικά, κτίριο το οποίο είναι 
επίσης σε άριστη κατάσταση. Το παλιό νηπιαγωγείο λειτούργησε μέχρι τη θητεία του 
Ηρακλή Λιόλιου (1986-1990) καθώς έδωσε τη θέση του στο νέο, το οποίο 
περιλαμβάνει μια μεγάλη αίθουσα, γραφείο νηπιαγωγού και WC. Στο χώρο του 
σχολείου, σε ξεχωριστό εξωτερικό κτίριο, υπάρχει αποθήκη και λεβητοστάσιο. Ακόμη, 
υφίστανται τουαλέτες και βρύσες σε εξωτερικό άλλο κτίριο. Την περίοδο της θητείας 

του Ηρ. Λιόλιου ο αυλόγυρος του χώρου του δημοτικού σχολείου διαπλατύνθηκε στο 
υπερδιπλάσιο. Ο χώρος περιλαμβάνει νέα παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ, το οποίο 
είναι ασυντήρητο. 

 

Εικόνα 10: Δημοτικό Σχολείο (από Εθνική Γιορτή του Νηπιαγωγείου, 2018) 

Πρώην Σφαγείο 

Το κτίριο κατασκευάστηκε τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας και λειτούργησε ως 
σφαγείο για μερικά χρόνια. Πλέον λειτουργεί ως αποθήκη της Κοινότητας, ενώ εντός 
του κτιρίου βρίσκεται και ο πίνακας της αρδευτικής γεώτρησης «Στέρνα». 
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Κτίρια πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού  
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης διαλύθηκε το έτος 2012 με απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης (δηλαδή με ευθύνη των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση και όλων 
των μελών του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού), κατά την οποία μεταφέρθηκαν τα 
ακίνητα στοιχεία του στο νεοσύστατο τότε Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ολύμπια Γη» της 
Ελασσόνας. Στη συνέχεια η «Ολύμπια Γη» διαλύθηκε και την οικονομική της 
εκκαθάριση ανέλαβε πληρεξούσιος δικηγόρος. Έπειτα από σχετική πληροφόρηση, 

γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά στοιχεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης 
προς εκκαθάριση στο συγχωνευμένο συνεταιρισμό αφορούσαν μέχρι 31-12-2015 και 
ότι η ακίνητη περιουσία του θα εκποιηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής εκκαθάρισης 
της «Ολύμπιας Γης». Η ακίνητη περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού της 
Δολίχης αποτελείται από μια μεγάλη ηλεκτροδοτούμενη αποθήκη δυτικά της 
κεντρικής πλατείας (κατασκευάστηκε περίπου το 1970) την οποία εκμεταλλεύονται οι 
τοπικοί φορείς της Δολίχης, μια πετρόκτιστη αποθήκη στα ανατολικά της πλατείας 
(κατασκευάστηκε περίπου το 1950) η οποία παραχωρήθηκε για είκοσι χρόνια στον 
πρώην Δήμο Λιβαδίου και έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και μια 
γεφυροπλάστιγγα (κατασκευάστηκε στα μισά της δεκαετίας του ’70 περίπου) η οποία 
λειτουργεί με κερματοδέκτη. 

Νεκροταφείο 

Το νεκροταφείο της Δολίχης βρίσκεται δυτικά του οικισμού Μετοχίου, η ευθύνη της 
συντήρησης του οποίου βαραίνει το δήμο. Περιλαμβάνει την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου και το οστεοφυλάκιο, τα οποία διαχειρίζεται η εκκλησιαστική επιτροπή.  

Αγροτεμάχια 

Θέση “Ξηρολάκκι”, 15 στρ  (Κοινοτικό) 

Θέση “Ράχες”, στρ 23,000 (Σχολικό) 

Θέση “Αυλαγάδες”, στρ 6,721 (Σχολικό) 

Θέση “Αυλαγάδες”, στρ 2,360 (Σχολικό) 

Περίπτερο  
Με την ανάπλαση της κεντρική πλατείας σχεδιάστηκε η λειτουργία περιπτέρου, δυτικά 
της πλατείας. Το κτίριο είναι ημιτελές, έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση για υποβολή 
αιτήσεων των ενδιαφερομένων δημοτών για τη λειτουργία χωρίς να έχει βρεθεί 
ενδιαφερόμενος για την ενοικίασή του.  

Πολιτισμός 

Αρχαιολογικός Χώρος “Καστρί Δολίχης”26
 

                                                 
26

 Καστρί Δολίχης. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Στο http://larisa.culture.gr/siteapps/joomla-

20418/htdocs/index.php/arxaiologikoi-xoroi-kai-mnimeia-nomoy-larisas/9-

http://larisa.culture.gr/siteapps/joomla-20418/htdocs/index.php/arxaiologikoi-xoroi-kai-mnimeia-nomoy-larisas/9-uncategorised/170-kastri-dolixis
http://larisa.culture.gr/siteapps/joomla-20418/htdocs/index.php/arxaiologikoi-xoroi-kai-mnimeia-nomoy-larisas/9-uncategorised/170-kastri-dolixis
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Ο αρχαιολογικός χώρος “Καστρί Δολίχης” βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα δυτικά της 
Δολίχης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το έτος 2002 και αποκαλύφθηκαν τρεις τρίκλιτες 
βασιλικές και τμήμα του περιβόλου της Ακρόπολης. Ο οικισμός κατοικείτο μέχρι τον 
7

ο
 αι. μ.Χ. και συνιστά αξιόλογο και συγκροτημένο αρχαιολογικό χώρο καθώς 

συνδυάζει διαφορετικού είδους κτίσματα, κοσμικού, θρησκευτικού και αμυντικού 
χαρακτήρα.  

Από τα ευρήματα δύο εκκλησιών, της Βασιλικής Α΄ και της Βασιλικής Β΄, 
πιθανολογούσαν ότι επρόκειτο για 
την αρχαία πόλη της Δολίχης, η 
οποία συνέχισε να επιζεί έως και 
τον 6ο

 αι. μ.Χ. Οι επιγραφές που 
βρέθηκαν στη Βασιλική Α΄ 
χρονολογούνται στον 3ο

 και 2ο
 αι. 

π.Χ., στις οποίες αναφέρεται το 
όνομα ΦΙΛΑ ΕΥΒΙΟΤΟΥ στην 
πρώτη και το όνομα ΔΗΜΟ-

ΦΙΛ[ΟΣ] στη δεύτερη. Από άλλη 
επιγραφή που βρέθηκε στο Πύθιο 

η Φίλα Ευβιότου αναφέρεται ως 

Δολιχαία και 
ο Δημόφιλος ως ήρως αποθανών α

νήρ Φίλας. Η τρίτη παλαιοχριστιανική βασιλική που αποκαλύφθηκε εντός της 
ακροπόλεως έφερε αρχαιότερο υλικό για την κατασκευή της. Στο νότιο τοίχος της είχε 
εντοιχισθεί βάση αγάλματος, στην οποία περιλαμβάνονται δύο επιγραφές. Η πρώτη 
επιγραφή περιλαμβάνει το κείμενο: [Η] ΠΟΛΙΣ Η ΔΟΛΙΧΑΙ[ΩΝ]… [Π]ΟΛΙΝ 
ΦΟΞΙΝΟΥ ΤΗΝ Ε[ΑΥΤΗΣ ΕΥΕ]ΡΓΕΤΙΝ και προκύπτει ότι η πόλη των Δολιχαίων 
τίμησε την ευεργέτιδά της, σύζυγο του Φοξίνου. Το έτος 2006 η 7η

 ΕΒΑ, δημοσίευσε 
τα νεότερα πορίσματα της έρευνάς της ταυτίζοντας τον αρχαιολογικό χώρο του 
«Καστριού Δολίχης» με την αρχαία πόλη της Δολίχης, για την οποία πιθανολογούσε 
ότι πρέπει να εκτείνεται στο χώρο κάτω από την ακρόπολη της Παλαιοχριστιανικής 
περιόδου. Επιπλέον, άλλες επιγραφές που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο 
συνηγορούν και στην ύπαρξη ναού του Ηρακλέους. 

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι απροστάτευτος και η πρόσβαση σ’ αυτόν γίνεται μέσω 
χωματόδρομου.  

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος27
 

Δεσπόζει στην κεντρική πλατεία αποτελώντας το σημείο αναφοράς της κοινότητας. Το 
σχήμα του είναι μακρόστενο, φέρει τρούλο και προκαλεί το ενδιαφέρον των 

                                                                                                                            
uncategorised/170-kastri-dolixis  

27
  Σδρόλια, Στ. (αρχαιολόγος 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας). 2011. Στο 4ο 

Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις», Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα». 

Εικόνα 11: Επιγραφή [Η] ΠΟΛΙΣ Η ΔΟΛΙΧΑΙ[ΩΝ]... 

http://larisa.culture.gr/siteapps/joomla-20418/htdocs/index.php/arxaiologikoi-xoroi-kai-mnimeia-nomoy-larisas/9-uncategorised/170-kastri-dolixis
http://www.scribd.com/doc/101697191/4?-????????-??????????-????????#_blank
http://www.scribd.com/doc/101697191/4?-????????-??????????-????????#_blank
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περαστικών. Ανακαινίσθηκε το 1504, βάσει της κτητορικής επιγραφής που σώζεται 
στο εσωτερικό του ναού. Το αρχικό κτίσμα του ναού πιθανολογείται να ανεγέρθηκε 
κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο τον 10ο

-12
ο
 αιώνα. Το σημερινό κτίριο του ναού της 

Δολίχης έχει μήκος 14.50 μ. και 
πλάτος 4.75 μ., ενώ αποτελείται 
από έναν μονόχωρο ξυλόστεγο ναό 
και δύο νάρθηκες, από τους 
οποίους ο εσωτερικός καλύπτεται 
με τρούλο. 

Η εσωτερική διακόσμηση, που 
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του 
ναού, σώζει πλούσιο 
εικονογραφικό πρόγραμμα. Αυτό 
που αντικρίζουμε σήμερα είναι ο 
διάκοσμος της δεύτερης φάσης, 
που χρονολογείται σύμφωνα με την 
επιγραφή το 1516, ενώ ο αρχικός 
πιστοποιείται μόνον από τα ίχνη 
που διακρίνονται στα εσωρράχια των πλαγίων θυρών, που φράχθηκαν στη δεύτερη 
φάση. 

 Πρόκειται για ένα σπάνιο μνημείο, που διατηρεί τις αρετές της βυζαντινής τέχνης σε 
μια μεταβατική περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έλλειψη ικανών ζωγράφων την 
εποχή αυτή στη Βόρεια Ελλάδα οδήγησε τα μεγάλα μοναστήρια στην κλήση κρητικών 
ζωγράφων που έδωσαν αργότερα μεγάλη ανάπτυξη στη ζωγραφική στο Άγιο Όρος. Το 
πρώτο γνωστό δείγμα είναι η μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά στα Μετέωρα όπου 
εργάσθηκε ο Θεοφάνης το 1527, 10 χρόνια μετά το ναό της Δολίχης. Ο ναός της 
Δολίχης αντιπροσωπεύει το μεταίχμιο των δύο τάσεων, της Μακεδονίας των 
Παλαιολόγων και της κρητικής σχολής, δηλαδή το τελευταίο στάδιο εξέλιξης της 
Μακεδονικής ζωγραφικής πριν την εμφάνιση των κρητικών. 

Οι αγιογραφίες του ναού χρειάζονται συντήρηση. 

Λαογραφικό Μουσείο  
Στα 100 περίπου μέτρα, δυτικά της κεντρικής πλατείας της Δολίχης, βρίσκεται το 
Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο λειτουργεί από το έτος 2007. Το κτίριο, στο οποίο 
στεγάζεται, κατασκευάστηκε το έτος 1967 περίπου και άνηκε στον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Δολίχης και παραχωρήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Αποτελείται από 
τρεις (3) αίθουσες, τουαλέτες και διαθέτει συναγερμό ασφαλείας. Εκτίθεται υλικό που 
χρησιμοποιούσαν οι Δολιχαίοι, όπως οικιακά σκεύη, εργαλεία επεξεργασίας μαλλιού, 
υλικό του αγροτικού βίου κλπ. Εκτίθενται, ακόμη, φωτογραφίες καθώς και 
αρχαιολογικά ευρήματα χαμηλής αξίας, ενώ, πρόσφατα, μεταφέρθηκε στο λαογραφικό 

Εικόνα 12: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος 
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μουσείο και βυζαντινό υλικό από τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το οποίο 
είχε διαθέσει η 7η Ε.Β.Α. Λάρισας. 

Πανηγύρι 
Στις 5 και 6 Αυγούστου κάθε χρόνο διεξάγεται το πανηγύρι της Δολίχης. Καθιερώθηκε 
εκείνη την ημερομηνία επειδή τιμάται η μνήμη της Θείας Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Στις 5 Αυγούστου τελείται ο Μέγας Εσπερινός στον Ι.Ν. Θείας 
Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος και την επόμενη ημέρα τελείται η πανηγυρική 
δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου. Τα βράδια του πανηγυριού διοργανώνεται από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο λαϊκοδημοτική βραδιά με παρουσίαση χορευτικών 
συγκροτημάτων στην κεντρική πλατεία με σουβλάκια, λουκάνικα και ποτά. Αρκετές 
εκατοντάδες κόσμου κάθε χρόνο κατακλύζουν το χώρο της εκδήλωσης.  

 

Εικόνα 13: Νόμισμα των Τριπολιτών Περραιβών 

Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 

Το Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» καθιερώθηκε το έτος 2008 από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των αρμόδιων Φορέων και του κοινού 
γενικότερα. Πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Δήμο 
Ελασσόνας και την Τοπική Κοινότητα. Προβάλλεται το ιστορικό των ανασκαφών, τα 
ευρήματα και πολλά στοιχεία του μύθου και της ιστορίας, πλαισιωμένο πάντοτε από 
αξιόλογα καλλιτεχνικά μουσικά σχήματα. Στα πρώτα φεστιβάλ, οι αρχαιολόγοι Λ. 
Δεριζιώτης και Σπ. Κουγιουμτζόγλου έχουν παρουσιάσει τα ευρήματα και την πορεία 
των ανασκαφών του Καστριού Δολίχης. Η αρχαιολόγος και προϊσταμένη της 7ης ΕΒΑ 
Λάρισας Στ. Σδρόλια και η αρχαιολόγος της ΙΕ ΕΚΠΑ Λάρισας Ασ. Τσιάκα 

παρουσίασαν τα μνημεία και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Ακολούθησαν και 
άλλοι διακεκριμένοι επιστήμονες και προσωπικότητες μεταξύ των οποίων ο καθηγητής 
αρχαιολογίας Γ. Χουρμουζιάδης (ομιλία για την αρχαία Περραιβία), ο καθηγητής 
αρχαιολογίας και Πρόεδρος του Νέου Μουσείου Ακρόπολης Δ. Παντερμανλής (για 
την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα), ο καθηγητής Ανθρωπολογίας Ά. 
Πουλιανός (για την καταγωγή του Ανθρώπου), ο Λαογράφος-Δημοσιογράφος Γ. 
Λεκάκης (για τις γερμανικές αποζημιώσεις), ο αρχιτέκτονας Ν. Σαμαράς (για την 
αρχιτεκτονική μελέτη του Καστριού Δολίχης), ο καθηγητής Γαιωδεσίας Άρ. Φωτίου 

(για τους αρχαίους χάρτες της Περραιβίας), ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
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Μακεδονίας Κ. Κονταξής (τα μυθολογικά του Ολύμπου), ο Δρ. Κώστας Σαχινίδης (για 
τον λαϊκό πολιτισμό) και ο εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου Κώστας Σπανός 
(για τις οθωμανικές απογραφές και τα πληθυσμιακά δεδομένα την περίοδο της 
τουρκοκρατίας). 

Σύλλογοι – Φορείς 

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ενορίας Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα». 

Αθλητικός Όμιλος Δολίχης «Ο Δολιχιακός» (το 2018 αναστάλθηκε η λειτουργία του).  

Σύλλογος Γυναικών Δολίχης «Φίλα Ευβοιότου». 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ (ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ;) 
Εισαγωγή 

Ακολουθεί η διατύπωση των στόχων που τέθηκαν μέσα από τις αποφάσεις του τοπικού 
συμβουλίου, αποτελώντας, παράλληλα, τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της 
Κοινότητας της Δολίχης, σε συνάρτηση με το Δήμο Ελασσόνας, για το χρονικό 
διάστημα 9/2014 – 08/2019 (5 έτη). Οι στόχοι είναι διαρθρωμένοι σε 14 συνολικά 
ενότητες καταγράφοντας ό,τι έγινε και ό,τι δεν έχει γίνει ακόμη υπέρ της Κοινότητας 
της Δολίχης και των δημοτών αυτής.  

Πέρα από τον απολογιστικό χαρακτήρα της παρούσας έκθεσης, σκοπός του γράφοντος 
είναι και η οργάνωση των αναγκών ανά κατηγορία, καθώς και η ιεράρχησή τους, 
προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα και να βρουν σύντομα τη λύση τους. 

Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής 
Κοινότητας. Ζητήθηκαν αρκετά από το δήμο και ορισμένα υλοποιήθηκαν είτε με την 
συμβολή του δήμου είτε χωρίς αυτή. Η ανακαίνιση των τουαλετών WC και η 
εγκατάσταση ενός κλιματιστικού σώματος στο γραφείο του τοπικού καταστήματος 
αποτελούν αιτήματα για τη λειτουργία της κοινότητας, που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στη λειτουργία του αγροτικού ιατρείου. Για να 
λειτουργήσει χρειάστηκαν μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες ήταν εφικτό να 
υλοποιηθούν. Το ιατρείο λειτουργεί, πλέον, κανονικά.  

Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κατηγοριοποιήθηκαν τα κοινοτικά και 
σχολικά κτήματα, τα οποία δημοπρατήθηκαν από το δήμο, το περίπτερο, τα ακίνητα 
του πρώην αγροτικού συνεταιρισμού και η χρήση της αίθουσας του δημοτικού 
σχολείου. 

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν υπέρ των Συλλόγων και Φορέων συνοψίζονται στην 
παραχώρηση χρήσης του γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου στο Σύλλογο Γυναικών 
Δολίχης, στην επιχορήγηση του Δήμου στον Πολιτιστικό Σύλλογο για το 9ο

 Φεστιβάλ 
«Περραιβική Τρίπολις» και στην προσφορά μέρους των εδεσμάτων της Καθαράς 
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Δευτέρας. Εκκρεμούν αιτήματα του Αθλητικού Ομίλου για εργασίες στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου. 

Για την προστασία των αρχαιολογικών πραγμάτων και μνημείων της περιοχής δεν 
έγινε καμιά ουσιαστική παρέμβαση από κανέναν Φορέα σε ό,τι έχει ζητηθεί έως τώρα. 
Τον Μάρτιο 2015 οι καταστροφές, που σημειώθηκαν και καταγγέλθηκαν δημοσίως, 
στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού της Δολίχης και η παράνομη υλοτόμηση δεν 
στάθηκαν ικανές να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του Δήμου παρά την υπόσχεση του 
Δημάρχου για την ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου. Η αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου, ωστόσο, προέβη άμεσα στην επισκευή του ναού του Αγίου Γεωργίου, στο 
Κοιμητήριο, ο οποίος είχε καταστραφεί από επιτήδειους που αναζητούσαν πράγματα 
αξίας. 

Θετικές παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν γενικότερα το σύνολο 

πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο έπειτα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου. 
Δημιουργήθηκε νέα παιδική χαρά στον χώρο του σχολείου, χορηγήθηκε η δυνατότητα 
στους κατοίκους να προμηθευτούν ξύλα (πουρνάρι) από περιοχή της Δολίχης με τις 

ρυθμιστικές διατάξεις καυσοξύλευσης του Δασαρχείου Ελασσόνας για τα έτη 2015-

2016, 2017-2018. Τοποθετήθηκαν έξι (6) παγκάκια στην κεντρική πλατεία και τρία (3) 
διπλά καλάθια απορριμμάτων. Ηλεκτροδοτήθηκε ο βυζαντινός ναός και ο προαύλιος 
χώρος του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου. Μοιράστηκαν πέντε φορές πορτοκάλια, ρύζι, 
ακτινίδια και μήλα σε όλους τους κατοίκους της Δολίχης και λήφθηκε μέριμνα σε 
συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Ορισμένα αιτήματα, ωστόσο, τα οποία 
εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο παραμένουν σε εκκρεμότητα.  

Οι βιβλικές πλημμύρες, 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016, προκάλεσαν καταστροφές 
σε ιδιωτικές περιουσίες και σε υποδομές της Κοινότητας. Εκπονήθηκε μελέτη, 
κόστους  12.115,50 €,  για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων 
υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού. Η ίδια μελέτη, με αποφάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου κατέστη υπό ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την 
αντιπλημμυρική προστασία προϋπολογισμού 531.000 €. Ως αντιπλημμυρικό έργο 

είχε κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο, νότια του δημοτικού σχολείου με απευθείας 
ανάθεση σε εργολάβο, χωρίς σχετική γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου, όπως 
επίσης και η τοποθέτηση κρασπεδορείθρων δυτικά του γηπέδου, τα οποία πρέπει να 
αφαιρεθούν καθώς πρόκειται για κακοτεχνία. Η σχάρα μεγάλου ανοίγματος στο ύψος 
των οικιών Τσιόγκα Ζήση και Λιόλιου Αθανασίου για τη είσοδο μεγαλύτερου όγκου 
νερού στον υπόγειο αγωγό μετακίνησης όμβριων υδάτων αποδίδει, ως ένα βαθμό, 
ικανοποιητικά. 

Σχετικά με την εσωτερική οδοποιία, ασφαλτοστρώθηκαν οι δύο υφιστάμενοι 
χωματόδρομοι εντός του οικισμού και βελτιώθηκε ο περιφερειακός δρόμος που 
εξυπηρετεί την επιχείρηση του Δημ .Αντωνίου. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του 
τοπικού συμβουλίου προς το Δήμο δεν έγινε καμιά ουσιαστική παρέμβαση, παρά μόνο 
η επικάλυψη με πίσσα στις λακκούβες στις 4/8/2015 και στις 28/12/2018 σε ορισμένα 
σημεία. Λόγω των καταστροφικών πλημμυρών, ήδη, από 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-
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2016, η εσωτερική οδοποιία παρουσίασε σοβαρές βλάβες, για τις οποίες δεν λήφθηκε 
μέριμνα ουσιαστικής αποκατάστασης. Σήμερα, οι βλάβες έχουν επεκταθεί σε μεγάλο 
βαθμό με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καθίστανται επικίνδυνοι τόσο για τους πεζούς όσο 
και για τους οδηγούς αυτοκινήτων. 

Η αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της συντήρησής της, βελτιώθηκε μερικές φορές 
συνολικά, τόσο από ιδιώτη που του ανατέθηκε όσο και από μηχανήματα και 
προσωπικό του Δήμου. Τον Οκτώβριο 2018 συντηρήθηκε ικανοποιητικά η νότια 
περιοχή της Δολίχης και τον Μάιο 2019 και η βόρεια. Ακόμη, ο δρόμος από την οικία 
του Γ. Κατσάρα μέχρι το ποιμνιοστάσιο του Γ. Τσακνάκη, καθαρίστηκε και 
διαμορφώθηκε ώστε να είναι λειτουργικός και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
γεωργοκτηνοτρόφων. Είναι γεγονός ότι δεν είναι εφικτό η αγροτική οδοποιία να λάβει 
τη μορφή που είχε όταν δημιουργήθηκε με μια απλή συντήρηση. Όπως είναι γεγονός 
ότι, εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, οι ίδιοι οι γεωργοί, σε πολλές των 
περιπτώσεων, έχουν την ευθύνη για την καταστροφή της, όταν με τα ποτιστικά τους 

μέσα πλημμυρίζουν και καταστρέφουν τους αγροτικούς δρόμους. 

Σχετικά με την ύδρευση και την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού επισημαίνεται, 
αρχικά, για τη ΔΕΥΑΕΛ ότι ανταποκρίνεται άμεσα στα διαχειριστικά προβλήματα και 
αποκαθιστά τις βλάβες που την αφορούν. Για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού 
της Δολίχης, όμως, δεν είχαν γίνει ουσιαστικές ενέργειες παρά μόνο η τοποθέτηση του 
υποβρυχίου στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση Καλόγηρος (μετά από έγγραφες και 
προφορικές οχλήσεις), η οποία συνλειτουργεί με την προβληματική γεώτρηση στη 
θέση Ξηρολάκκι, με σκοπό τη μείωση των νιτρικών, αλλά η μείωση αυτή δεν 
επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Καθώς το θέμα έλαβε έκταση δημοσιότητας, 
έγινε ερώτηση βουλευτή στον υπουργό (5-9-2017) και επενέβη ο εισαγγελέας 

(11/2017), γίνονται, πλέον, ενέργειες από τη ΔΕΥΑΕΛ (μελέτη ανόρυξης και 
αξιοποίησης νέας γεώτρησης) για να επιλυθεί οριστικά το θέμα. Μέχρι σήμερα οι 
κάτοικοι εξακολουθούν να καταναλώνουν ακατάλληλο πόσιμο νερό. 

Επιπλέον, χωρίς αποτέλεσμα ζητήθηκε η αποκατάσταση της αδικίας για τις άνισες 
χρεώσεις των δημοτών της Δολίχης από την κτηνοτροφική γεώτρηση Δολίχης (θέση 
Ημερόγια) από την οποία υδρεύονται ποιμνιοστάσια της Δολίχης και του Λιβαδίου με 
διαφορετικές χρεώσεις των δημοτών Λιβαδίου (0,22 €/ κυβ) από αυτές των δημοτών 
της Δολίχης (0,45 € και πλέον/ κυβ). Τέλος, χωρίς αποτέλεσμα ζητήθηκε η επισκευή 
όλων των κτηνοτροφικών ποτίστρων για να σταματήσει η σπατάλη του νερού με ό,τι 
αυτή συνεπάγεται στην κατανάλωση του ίδιου του αγαθού, στην κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος και στη φθορά των υποβρυχίων (αντικαταστάθηκαν 5 υποβρύχια 
συνολικά). 

Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. 
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των 
βλαβών όποτε της ζητήθηκε, ενώ τοποθέτησε πόρτες και παράθυρα σε γεωτρήσεις που 
ήταν απαραίτητο. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για 
τις ανάγκες της άρδευσης. Το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση για πέντε (5) 
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μήνες και το έτος 2017, καθώς και το 2018 επαναπροσλήφθηκε ο ίδιος υδρονομέας με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ικανοποιήθηκε το αίτημα 13 δημοτών για την 
επέκταση του αγωγού της γεώτρησης «Φωτίου» από το ποιμν. Νικ. Τζίκα μέχρι τις 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα, έπειτα από επισκευή βλάβης. Η 

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 (αίτηση 
20 δημοτών) αποτελεί χρόνιο αίτημα δημοτών.  

Για τον τομέα της καθαριότητας, περιποίησης του πρασίνου και φωτισμού, το 
αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Για την καθαριότητα και την περιποίηση του 
πρασίνου η αρμόδια υπηρεσία ανταποκρίνεται άμεσα στα ζητούμενα θέματα. Για το 
έτος 2016 δόθηκε, επιπλέον, η δυνατότητα στον Πρόεδρο της Κοινότητας αξιοποίησης 
ενός ορισμένου χρηματικού ποσού (1000 €) για την κάλυψη άμεσων και επειγουσών 

αναγκών της Κοινότητας. Για το δε φωτισμό ζητήθηκε η φωταγώγηση αρκετών 
σημείων στη Δολίχη χωρίς αποτέλεσμα. 

Η εκπροσώπηση στον Τύπο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ήταν άμεση και 
ουσιαστική προκειμένου να δοθούν στη δημοσιότητα θέματα που έπρεπε να 
επιλυθούν. 

Τέλος, αρκετές αιτήσεις δημοτών και Φορέων που υποβλήθηκαν στο Τοπικό 
Συμβούλιο συζητήθηκαν και ακολουθούν το δρόμο της ικανοποίησής τους. 

Α. Λειτουργία Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας 

Για τη λειτουργία του Τοπικού Καταστήματος της Κοινότητας, με αποφάσεις του 
Τοπικού Συμβουλίου, ζητήθηκαν από το Δήμο τα κάτωθι: 

 Χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας. Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Α/ 25.9.14. 

 Επανασύνδεση τηλεφώνου και φαξ. Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Β/ 25.9.14. 

 Χορήγηση εκτυπωτή -πολυμηχανήματος. Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Δ/ 25.9.14. 

 Τοποθέτηση κλιματιστικού σώματος στο γραφείο Τοπ. Κοινότητας. Πρακτ. 1/ Απόφ. 
1Γ/ 25.9.14, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 21/31-3-2018. 

 Αρμοδιότητες στον Πρόεδρο για θεώρηση γνησίου υπογραφής, ακριβούς 
αντιγράφου, χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών 
δημοτολογίου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Ε/ 25.9.14 και το υπ’ αριθμ. 3364/17-2-2015 έγγραφο 
προς τον Δήμαρχο. 

 Προγραμματισμός σε τακτική εβδομαδιαία βάση για την καθαριότητα του 
Γραφείου Τοπ. Κοινότητας. Πρακτ. 1/ Απόφ. 1ΣΤ/ 25.9.14. 

 Προγραμματισμός σε τακτική εβδομαδιαία βάση για τη λειτουργία του 
Γραφείου με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Ζ/ 25.9.14. 
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 Προμήθεια νέων κόρνων του μεγαφωνικού συστήματος του Τοπικού Γραφείου. 

Έγγραφο από 2-1-15 έγγραφο προς τον Δήμαρχο. 

 Ανακαίνιση τουαλετών wc στο δημοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας. 
Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Θ/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(33)/ 20.10.14. 

 Νέα σύνδεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (προφορικό αίτημα 6/2017). 

Υλοποιήθηκαν: 

 Χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο 
για τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου. Το υπ’ 
αριθμ. 923/16-1-2015 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας. 

 Επανασυνδέθηκε το τηλέφωνο (24930-92064) και το φαξ, ενώ διατέθηκε και 
νέα συσκευή τηλεομοιοτυπίας σε αντικατάσταση της παλαιάς λόγω βλάβης (το 
από 2-1-2015 και το υπ’ αριθμ. 23951/28-9-2015 έγγραφα προς τον Δήμαρχο). 

 Προγραμματίσθηκε η τακτική εβδομαδιαία καθαριότητα του καταστήματος από 
την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου, με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 
2007/7-10-2014). 

 Έγινε προμήθεια νέων κόρνων για τα μεγαφωνικά συστήματα, αλλά δυστυχώς 
με μειωμένη απόδοση (2015). 

 Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίας doliche.gr έπειτα από 
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, με ευθύνη και δαπάνη του Προέδρου  

(doliche.gr), Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Η/ 25.9.14. 

 Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκτυπωτής – πολυμηχάνημα για 
τις λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας, με δαπάνη του Προέδρου. 

 Δόθηκαν αρμοδιότητες στον Πρόεδρο για θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 Έγινε νέα σύνδεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (προφορικό αίτημα 6/2017). 

 Επισκευάστηκαν οι τουαλέτες WC του κοινοτικού καταστήματος (6/2017). 

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή της Προεδρίας της Τοπικής Κοινότητας οι 
εγκαταστάσεις του κοινοτικού καταστήματος ήταν σε άσχημη κατάσταση από πλευράς 
καθαριότητας και τάξης, παρόλο που ολόκληρο το κτίριο προηγουμένως είχε βαφτεί 
εσωτερικά και εξωτερικά. Καθαρίστηκαν (με την εθελοντική συμμετοχή και της 
δημοτικού υπαλλήλου Αναστασίας Β. Λιόλιου) και διακοσμήθηκαν όλες οι αίθουσες 
ώστε τα γραφεία να είναι λειτουργικά και φιλόξενα. 

Έγινε καταγραφή όλων των υλικών της κοινότητας και του υλικού που φιλοξενείται σ’ 
αυτήν. Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο συντάχθηκε, κοινοποιήθηκε 
στο Δήμο, μαζί με το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης Τ.Σ. και την κατάσταση 
Εθελοντών Πυρόσβεσης και φυσικών καταστροφών (αρ. Πρωτ. 30211/26-9-2014). Εκ των 
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υστέρων ζητήθηκε με το υπ’ αριθμ. 6126/24-3-2015 

έγγραφο της Αντιδημαρχίας Πολιτικής 
Προστασίας η συγκρότηση εθελοντικής ομάδας 
Πυρασφάλειας. 

Αντικαταστάθηκαν όλες οι κλειδαριές των κτιρίων 
(τοπικό κατάστημα, αποθήκες, πολιτιστικό κέντρο, 
δημοτικό σχολείο). 

Δεν υλοποιήθηκαν: 

1. Τοποθέτηση κλιματιστικού σώματος στο 
γραφείο Τοπ. Κοινότητας. 

2. Ανακαίνιση τουαλετών wc στο δημοτικό 
κατάστημα της τοπικής κοινότητας. 

3. Προγραμματισμός σε τακτική εβδομαδιαία βάση για τη λειτουργία του 
Γραφείου με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. 

4. Δεν παραχωρήθηκε η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και 
πιστοποιητικών από τον Πρόεδρο για την εξυπηρέτηση των δημοτών. 

Β. Αγροτικό Ιατρείο  

Η πρώτη ενέργεια ήταν η καταγραφή του πραγματικού πληθυσμού της Δολίχης, από 
την οποία αναδείχθηκε και διαπιστώθηκε η γήρανση του πληθυσμού και η 
αναγκαιότητα επαρκούς λειτουργίας του ιατρείου. 

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ο χώρος του αγροτικού ιατρείου δεν 
χρησιμοποιούταν επειδή δεν διέθετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και σύνδεση 

στο διαδίκτυο, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. Έπειτα από ενημέρωση της 
διαχειριστικής υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας 
Ελασσόνας πληροφορηθήκαμε ότι οι αγροτικοί 
ιατροί είχαν εφοδιαστεί με φορητό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Οι άμεσες ενέργειες του Προέδρου της Κοινότητας 
αφορούσαν την καθαριότητα του ιατρείου και την 

προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Τοποθετήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από το 
γραφείο της Κοινότητας, εκτυπωτής τον οποίο 
δώρισε ο φαρμακοποιός Κυριάκος Φωτίου και η 
σύνδεση στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται είτε μέσω 
του ασύρματου δικτύου sarantaporo.gr είτε μέσω 
της κινητής σύνδεσης που διαθέτουν οι ιατροί είτε 
με τη νέα σύνδεση του ΟΤΕ (2017) του γραφείου 

Εικόνα 15: Ο χώρος του αγροτικού 
ιατρείου 

Εικόνα 14: Χριστουγεννιάτικος 
στολισμός κοινοτικού καταστήματος 
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της Κοινότητας. Το αγροτικό ιατρείο εφοδιάστηκε επίσης με ένα παλμικό οξύμετρο 
(δωρεά Κ. Φωτίου), ένα πιεσόμετρο (δωρεά Χρ. Καραγιάννη), μία φιάλη οξυγόνου 
(δωρεά Γ. Κατσάρα) και με αναλώσιμα υλικά και φάρμακα τα οποία προμηθευτήκαμε 
από το Κέντρο Υγείας. Για την καθαριότητα του χώρου ορίστηκε από τον Δήμαρχο η 
καθαρίστρια του Νηπιαγωγείου. 

Αιτήματα που υλοποιήθηκαν από το Δήμο: 

1. Η τακτική Καθαριότητα στο Αγροτικό Ιατρείο (Πρακτ. 1/ Απόφ. 3Β/ 25.9.14) από την 
καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 
2007/7-10-2014). 

2. Η επισκευή των τουαλετών wc του αγροτικού ιατρείου (αντικατάσταση 
λεκάνης, επισκευή υδραυλικών). Πρακτ. 1/ Αποφ. 3Γ/ 25.9.14. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(33)/ 
20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Θ34)/25.11.2016 και το από 23-10-2014 έγγραφο προς την 
αρμόδια αντιδημαρχία. 

Γ. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

 Διεξήχθη δημοπρασία των σχολικών κτημάτων στις θέσεις «Ράχες» 23 στρ, 
«Αυλαγάδες» 6,721 στρ. και «Αυλαγάδες» 2,360 στρ., το μίσθωμα των οποίων 
είχε ήδη λήξει. Πρακτ. 1/ Απόφ. 11Α/ 25.9.14. 

 Υπάρχει η πρόθεση λειτουργίας του περιπτέρου δυτικά της πλατείας 
(δημοπρασία 3/2018 και 12/2018) 

 Περιουσία Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης διαλύθηκε το έτος 2012 με απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης, κατά την οποία μεταφέρθηκαν τα ακίνητα στοιχεία του στο νεοσύστατο 
τότε Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ολύμπια Γη» της Ελασσόνας. 

Στη συνέχεια η «Ολύμπια Γη» διαλύθηκε και την οικονομική της εκκαθάριση ανέλαβε 
πληρεξούσιος δικηγόρος. Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, 
ενημερωθήκαμε ότι τα οικονομικά στοιχεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης 
προς εκκαθάριση στο συγχωνευμένο συνεταιρισμό αφορούν μέχρι 31-12-2015 και ότι 
η ακίνητη περιουσία του θα εκποιηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής εκκαθάρισης της 
«Ολύμπιας Γης». 

Η ακίνητη περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης αποτελείται 
από μια μεγάλη ηλεκτροδοτούμενη αποθήκη δυτικά της κεντρικής πλατείας την οποία 
εκμεταλλεύονται οι τοπικοί φορείς της Δολίχης, μια αποθήκη στα ανατολικά της 
πλατείας η οποία παραχωρήθηκε για είκοσι χρόνια στον πρώην Δήμο Λιβαδίου και έχει 
μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και μια γεφυροπλάστιγγα η οποία λειτουργεί με 
κερματοδέκτη. 

Η ακίνητη περιουσία δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους Συνέταιρους και κατοίκους 
της Δολίχης με προσωπική δουλειά σε δημοτική και δημόσια γη. 
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Το ζητούμενο είναι η περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού και η 
γεφυροπλάστιγγα η οποία λειτουργεί με κερματοδέκτη και μπορεί να αποφέρει έσοδα 
για λογαριασμό της Κοινότητας να περιέλθουν επισήμως στην κυριότητα της 

Κοινότητας της Δολίχης. 

Στη συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου στις 20-3-2017, οι Τοπικοί Σύμβουλοι δεν 
έκαναν δεκτή την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος υποστήριξε την παραπάνω θέση. 
Ο Πρόεδρος, με τη σειρά του, πρότεινε την εισήγηση στο Δήμο Ελασσόνας 
προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες ώστε όλα τα 
ακίνητα που διαχειριζόταν ο πρώην Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης και η 
ΚΥΔΕΠ να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας υπέρ της Κοινότητας Δολίχης (και του 
Δήμου κατά συνέπεια). Σχετικά με τα έσοδα που αποφέρει η γεφυροπλάστιγγα, η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις διαδικασίες της νόμιμης είσπραξης των 
εσόδων υπέρ της Κοινότητας της Δολίχης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. 
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του Δήμου κωλύονται να διαχειριστούν τα έσοδα, ο 
Δήμος να αναλάβει την ευθύνη συντήρησης και επίβλεψης της γεφυροπλάστιγγας για 
τη δωρεάν λειτουργία της και εξυπηρέτηση των γεωργών Πρακτ. 1 /Απόφ. 3/2017. 
Ακολούθησε έγγραφο προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με το θέμα, το οποίο ανέφερε όλα τα παραπάνω και πρότεινε την εισήγηση του 
θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο (το υπ' αριθμ. 6597/11-4-2017 έγγραφο του Προέδρου 
της Κοινότητας προς το Δήμο). Το θέμα συζητήθηκε και στη Συνέλευση Κατοίκων 
Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 22/ 31-3-2018. Δεν συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο 
Ελασσόνας και μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία ενέργεια για τη διευθέτηση του θέματος 
από το Δήμο. 

 Δημοτικό Σχολείο 

Σχετικά με τη χρήση του δημοτικού σχολείου και με τη συνέχιση της χρήσης από την 
κ. Αγλαΐα Αβρανά, η οποία 1. καταβάλλει την οφειλή κατανάλωσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος του Δημοτικού Σχολείου Δολίχης, συμπεριλαμβανομένης και της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του λέβητα πετρελαίου για τη 
θέρμανση του Νηπιαγωγείου, όπως προκύπτει από την ειδοποίηση του λογαριασμού 
της ΔΕΗ (7/2015- 9/2015) και τις αποδείξεις πληρωμής που προσκόμισε, 2. δεν κάνει 
χρήση του λέβητα πετρελαίου για τη θέρμανση της αίθουσας, καθώς η δυνατότητα 
αυτή δόθηκε μια (1) ημέρα μόνο τον Ιανουάριο του 2015 για τις ανάγκες διεξαγωγής 
των βουλευτικών εκλογών του εκλογικού τμήματος στην ίδια αίθουσα, ενώ πλέον έχει 
ρυθμιστεί η αποκοπή του κτηρίου του δημοτικού σχολείου από τη θέρμανση, 3. 
διδάσκει σε δεκαπέντε (15) παιδιά της Δολίχης, τα οποία εξυπηρετούνται από αυτή την 
κατάσταση, 4. η αίθουσα είναι κενή, ενώ διαθέτει ελάχιστα μόνο θρανία και καρέκλες, 
και δεν υπάρχει ο κίνδυνος για την απώλεια υλικών και 5. είναι η μόνη ιδιώτης 
φροντιστηριακής εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας που ενδιαφέρθηκε να διδάξει σε 
παιδιά της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού σχολείου και δεν τέθηκε θέμα 
ανταγωνισμού από άλλο ιδιώτη ίδιου ενδιαφέροντος για τη χρήση της αίθουσας του 
σχολείου, το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδότησε (Πρακτ. 1/ Αποφ. 1/27-1-2016) να συνεχιστεί η 
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χρήση της αίθουσας από την κ. Αγλαΐα Αβρανά εφόσον το επιθυμεί και εφόσον 
συνεχίζονται να πληρούνται οι προαναφερθέντες προϋποθέσεις 1-5, συνάπτοντας 
έγγραφο συμφωνητικό με το δήμο και με την πρόβλεψη της περίπτωσης που 
προκύψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση της ίδιας αίθουσας να οριστούν οι 
συνέπειες που θα απορρέουν από μια τέτοια πιθανή ζήτηση (π.χ άμεση απομάκρυνσή 
της, δημοπράτηση του χώρου). 

 Χρήση βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας Δολίχης 

Σχετικά με τη χρήση βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας Δολίχης το Τοπικό 
Συμβούλιο γνωμοδότησε σχετικά με την Απόφ. 29/ Πρακτ. 5/30-8-2018. 

Δ. Υπέρ Συλλόγων – Φορέων  
Σχετικά αιτήματα:  

 Έγκριση αίτησης 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. Πρακτ. 2/ Απόφ. 13/ 20.10.14. 

 Στήριξη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Πανηγύρι – Φεστιβάλ). Διαβιβαστικό 
Έγγραφο 23.10.14. 

 Επισκευή των δύο υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. 
Εγκατάσταση ενός νέου ώστε να εξυπηρετούνται απόλυτα οι ανάγκες του 
ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) 
της δυτικής πλευράς του γηπέδου. Κατασκευή στεγάστρου μεταξύ των δύο 
κτιρίων των αποδυτηρίων. Πρακτ. 2/ Απόφ. 14/ 20.10.14, Πρακτικό 2/ Απόφ. 2 (22-2) 

25.11.2016, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 13/31-3-2018. 

 Αντιμετώπιση προβλήματος στο εσωτερικό του γηπέδου από τα δέντρα που το 
περιβάλλουν, οι ρίζες των οποίων καταστρέφουν τον χλοοτάπητα του γηπέδου, 
εισηγούμενοι την προώθηση του αιτήματος στο Δασαρχείο Ελασσόνας (Πρακτ. 1/ 

αποφ. 2/29.1.2015). 

Υλοποιήθηκαν:   

 Παραχωρήθηκε η χρήση της αίθουσας του γραφείου του πολιτιστικού κέντρου 
στο Σύλλογο Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου”. 

 Ο Δήμος Ελασσόνας ενίσχυσε οικονομικά το 9ο
 Φεστιβάλ “Περραιβική 

Τρίπολις” (6/2016) του Πολιτιστικού Συλλόγου με το ποσό των 300 €. 
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 Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού – Νεολαίας – Τουρισμού – Εθελοντισμού στις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας 2015, 2016, 2017 και 2018 

παρείχε μέρος των εδεσμάτων (φασόλια, ελιές, τουρσί, ταραμοσαλάτα) για την 
διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Δεν υλοποιήθηκαν: 

1. Η επισκευή των δύο υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου 
και η εγκατάσταση ενός νέου. Η διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) 
της δυτικής πλευράς του γηπέδου και η κατασκευή στεγάστρου μεταξύ των δύο 
κτιρίων των αποδυτηρίων. 

2. Το αίτημα προς το Δασαρχείο για τα προβλήματα που δημιουργούνται στον 
χλοοτάπητα του γηπέδου, υλοποιήθηκε μερικώς. 

Ε. Προστασία Αρχαιολογικών Πραγμάτων - Μνημείων 

Για τον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” και τον Βυζαντινό Ναό 
Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος υποβλήθηκαν τα παρακάτω αιτήματα προς το Δήμο 
Ελασσόνας: 

 Λήψη άμεσων μέτρων για την υφιστάμενη κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο 
“Καστριού Δολίχης”. Πρακτ. 3/ Αποφ. 8/ 30-3-2015, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 
16/31-3-2018. 

 Επιτακτική Ανάγκη Τακτικής Αποψίλωσης Αρχ. Χώρου «Καστριού Δολίχης». 
Πρακτ. 1/ Απόφ. 2Α/ 25.9.14, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 17/31-3-2018. 

 Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης ασφαλτόστρωσης δρόμου Δολίχης μέχρι τον 
αρχαιολογικό χώρο «Καστρί Δολίχης». Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(2)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/ Απόφ. 
2(29) 25.11.2016. 

 Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 
αρχαιολογικού χώρου «Καστρί Δολίχης». Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(5)/ 20.10.14, Πρακτικό 
2/Απόφ. 2(30) 25.11.2016. 

 Συνέχιση Ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης”. Πρακτ. 2/ Απόφ. 
12(4)/20.10.14, Πρακτικό 2/ Απόφ. 2 (29)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 18/31-3-

2018. 

 Αντικατάσταση μεταλλικού πλέγματος με κάγκελα […]. Πρακτ. 1/ Απόφ. 2Β/ 25.9.14. 

 Εγκατάσταση συναγερμού, κάγκελων και αφυγραντήρα […]. Πρακτ. 1/ Απόφ. 2Γ/ 
25.9.14. 

 Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης για τη συντήρηση τοιχογραφιών βυζαντινού 
ναού Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(5)/ 20.10.14. 

 Με το υπ’ αριθμ. 11392/31-5-2016 έγγραφο προς το Δήμο Ελασσόνας, το οποίο 
κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα με συστημένες επιστολές μέσω ΕΛΤΑ προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας και το Α.Τ. 
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Λιβαδίου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της ασφάλειας του 
αρχαιολογικού υλικού. Το θέμα θίχτηκε και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση του 
Προέδρου Δολίχης με τον Δήμαρχο Ελασσόνας. 

 Υλοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η αποκατάσταση της 
ζημιάς του ιερού Βήματος του Αγίου Γεωργίου στο Κοιμητήριο της Δολίχης, το 
οποίο πριν λίγες μέρες είχε υποστεί ζημιά από επιτήδειους που αναζητούσαν 
αντικείμενα αξίας τον 2/2019 (Απόφ. 1/2019, Πρακτικό 1/2019)  

 

Εικόνα 16: Στιγμιότυπο από την ΕΡΤ 

Κανένα άλλο αίτημα δεν υλοποιήθηκε 

Για τον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού της Δολίχης, με την παραπάνω απόφαση του 
Τ.Σ. Δολίχης, ο Δήμος Ελασσόνας είχε ενημερωθεί για την κατάσταση του 
αρχαιολογικού χώρου, αφενός για την ανάγκη τακτικής αποψίλωσης λόγω 
επικινδυνότητας για πυρκαγιά και αφετέρου για την ανάγκη περίφραξης λόγω 
μετατροπής του χώρου σε βοσκότοπο (απόφ. Τ.Σ. Δολίχης, υπ’ αριθμ. 2α/ Πρακτικό 

1ο/25.9.2014). Στη συνέχεια, το Μάρτιο 2015 διαπιστώθηκε η καταστροφή μιας 
επιγραφής εντός του αρχαιολογικού χώρου, η ρίψη νεκρών ζώων στον ίδιο χώρο, 
καθώς και παράνομη υλοτόμηση. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνεδρίασε 
εκτάκτως (Πρακτικό 3ο/ 30-3-2015) και κατήγγειλε τις εν λόγω ενέργειες, ενημερώνοντας 
άμεσα το Δήμο Ελασσόνας, την Αρχαιολογική Υπηρεσία Λάρισας και το Δασαρχείο 
Ελασσόνας, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση του θέματος στον τοπικό τύπο. Επιπλέον, 
γνωμοδότησε 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). 
Η υπόσχεση του δημάρχου ήταν ότι θα έδειχνε άμεσα ενδιαφέρον για το θέμα. 

Ζητήθηκε, επίσης, συναγερμός, αφυγραντήρας και κάγκελα στις πόρτες και παράθυρα 
στους χώρους όπου φυλάσσεται υλικό αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

https://doliche14.files.wordpress.com/2019/02/ce91cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2019-ce99ceb5cf81cf8ccf83cf85cebbceb7-ce95cebdceadcf81ceb3ceb5ceb9ceb1-ce96ceb7cebcceb9ceac-cf83cf84cebf-cebdceb1cf8c-ce91ceb3ceafcebfcf85-ce93ceb5cf89cf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2019/02/cea0cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-1-2019.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2-2014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-3.pdf
https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/5783-.html
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Στις 30-5-2016 και στις 14-6-2016 έγινε δεύτερη ενημέρωση στο δήμαρχο Ελασσόνας 
για τα ίδια θέματα, χωρίς αποτέλεσμα. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 1207/17-4-2015 έγγραφο για 
την επισήμανση της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων της Περραιβικής Τρίπολις 
προς το Α.Τ. Ελασσόνας, Δήμο Ελάσσόνας, Κοινότητες Δολίχης, Αζώρου, Πυθίου και 
Σαρανταπόρου, καθώς και στο Δασαρχείο Ελασσόνας για συνεργασία και παροχή 
βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εκάστοτε Φορέων. 

Με το υπ’ αριθμ. 12232/8-6-2016 έγγραφο υποβλήθηκαν οι προτάσεις του Προέδρου προς 
τον υπεύθυνο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του 
Δήμου Ελασσόνας για τη διόρθωση και συμπλήρωση των ιστορικών και 
αρχαιολογικών στοιχείων της περιοχής. Η σχετική πρόσκληση του Δήμου είχε 
αποσταλεί με το υπ’  αριθμ. 17780/15-7-2015 έγγραφο.  

Το καλοκαίρι του 2018, με την οικονομική συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Δολίχης τοποθετήθηκε μηχανισμός συναγερμού όπου ήταν απαραίτητο.  

ΣΤ. Κεντρική Πλατεία – Δημοτικό Σχολείο – Κοινωνικές Υποθέσεις 

Αιτήματα: 

 Έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο Ελασσόνας 
(Πρακτ. 4 /Απόφ. 9/ 30-8-2015 και Πρακτικό 2 /Απόφ. 4/12-6-2017), προτείνοντας την περιοχή 
του όρους “Ξύλο” για τις ανάγκες καυσοξύλευσης (πουρνάρι) των κατοίκων 
της Δολίχης, ενώ τα σαφή όρια, όπως και οι όροι υλοτόμησης πουρναριού, 
ορίστηκαν, ως ειδική, αρμόδια υπηρεσία του Δασαρχείου Ελασσόνας. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση παγκακιών και καλαθιών απορριμμάτων στην 
κεντρική πλατεία και στα πάρκα. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(31)/ 20.10.14. 

 Διαμόρφωση της εισόδου στο δημοτικό σχολείο, έξω από τον περίγυρο της 
βόρειας πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες. 
Πρακτ. 1/ Απόφ. 9Γ/ 25.9.14. 

 Κατασκευή στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας. Πρακτ. 2/ 

Απόφ. 1(34)/ 20.10.14. 

 Εγκατάσταση βιολογικών τουαλέτων wc στο χώρο μεταξύ της πλατείας και της 
εκκλησίας Αγ. Δημητρίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(35)/ 20.10.14. 

 Έλεγχος 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. Πρακτ. 1/ Απόφ. 10Α/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(30)/ 20.10.14, Πρακτικό 
3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 10/31-3-2018. 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/1207-17-4-15-ceb5cf86cebfcf81ceb5ceafceb1-ceb1cf81cf87ceb1ceb9cebfcf84ceaecf84cf89cebd-cebbceaccf81ceb9cf83ceb1cf82.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/12232-8-6-16-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7-cf84cebfcf85-ceb5cf80ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/17780-15-7-15-ceb4ceaecebccebfcf85-ceb5cebbceb1cf83cf83cf8ccebdceb1cf82-cf83cf8dcebdcf84ceb1cebeceb7-ceb5cf80ceb9cf87-cf80cf81cebfceb3cf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-4.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2015-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2017/06/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2017/06/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2017-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cebaceb1ceb8ceb1cf81ceb9cf8ccf84ceb7cf84ceb1cf82-cebaceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cf80ceb1ceb9ceb4ceb9cebacf8ecebd-cf87ceb1cf81cf8ecebd.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2018-ceb1cebdcebfceb9cebacf84cebfceaf-cebaceb1ceb9-cebacebfceb9cebdcf8ccf87cf81ceb7cf83cf84cebfceb9-cf871.pdf
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 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(26-29)/ 20.10.14. Πρακτικό 
3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 14/31-3-2018, Αντικατάσταση τάπητα του γηπέδου μπάσκετ και συντήρηση 

των εγκαταστάσεων. 

 Ηλεκτροδότηση του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του προαύλιου 
χώρου Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου. Πρακτικό 2/ Απόφ. 6/ 12-3-2015. 

 Εξέταση αιτήσεως του CELAMI ALBAN του HAMIT, υπηκόου Αλβανίας, για 
παραχώρηση έκτασης για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

 Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών 
παρελκόμενων. Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 12/31-3-2018. 

 Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση Προφήτης Ηλίας. 
Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 11/31-3-2018. 

 Προμήθεια στεφάνου για τον εορτασμό των εθνικών επετείων (προφορικό 
αίτημα). 

 
Εικόνα 17: Κατάθεση στεφάνου από 

τον πρόεδρο της κοινότητας 

 
Εικόνα 18: Χριστουγεννιάτικος στολισμός  

κεντρικής πλατείας 

Υλοποιήθηκαν: 

1. Αποφασίστηκε η έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το 
Δασαρχείο Ελασσόνας (Αποφ. 251/πρακτικό 18/10-9-15 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 
Ελασσόνας), προτείνοντας την περιοχή του όρους “Ξύλο” για τις ανάγκες 
καυσοξύλευσης (πουρνάρι) των κατοίκων της Δολίχης, ενώ τα σαφή όρια, όπως 
και οι όροι υλοτόμησης πουρναριού, ορίστηκαν, ως ειδική, αρμόδια υπηρεσία 
του Δασαρχείου Ελασσόνας για 2015 – 2016. ΑΔΑ: 7ΜΜ6ΟΡ10-Θ7Τ και για το 2017 
– 2018.  
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https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2018-ceb1cf80cebfcebcceaccebacf81cf85cebdcf83ceb7-cf84cf89cebd-ceb5ceb3cebaceb1cf84ceb1cebbceb5cebbceb51.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
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https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceb4ceb1-7cebccebc6cebfcf8110-ceb87cf84-ceb4ceb1cf83ceb9cebaceae-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceae-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebe.pdf
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2. Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια παγκακιών για την κεντρική πλατεία της 
Δολίχης. Τα παγκάκια μετέφεραν στη Δολίχη δύο αντιδήμαρχοι, οι κκ Δ. 
Λέκκας και Ι. Χαλκίδης, στις 13-04-2016 και τα απόθεσαν στην αυλή του 
Γκόγκου Φίλιππου στη Δολίχη τις πρωινές ώρες, παρόλο που η συνεννόηση 
ήταν διαφορετική. Κατά τη μετακίνηση των παγκακιών από την αυλή στο 
Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι την εγκατάστασή τους, παρελήφθησαν, παρουσία 
Προέδρου και Τοπικού Συμβούλου κ. Βασ. Τσακνάκη, 6 παγκάκια και 
τοποθετήθηκαν στην πλατεία (15-4-2016). Στη συνέχεια και σε συνεργασία με 
τον αντιδήμαρχο κ. Γκατζιούρα ζητήθηκαν και τοποθετήθηκαν 3 διπλά καλάθια 
απορριμμάτων στην πλατεία (7/2016). 

3. Δημιουργία νέας παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. 

4. Ηλεκτροδοτήθηκε ο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ο προαύλιος χώρος 
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου. 

5. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η αίτηση του CELAMI ALBAN του HAMIT, 
υπηκόου Αλβανίας, για παραχώρηση έκτασης για ανέγερση κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων στη θέση “Περάσα” υπό όρους, αν και δεν ήταν απαραίτητη η 
απόφαση Τοπικού Συμβουλίου. 

6. Από το Δήμο Ελασσόνας παρέχεται στεφάνι για κατάθεση στο μνημείο των 
Ηρώων Πεσόντων στη Δολίχη, ενώ στις τελευταίες εθνικές εορτές 

προσφέρονται και γλυκά. 

 

Εικόνα 19: Συμμετοχή στη δράση Let's Do it Greece 
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7. Μοιράστηκαν πορτοκάλια (2014), ρύζι (2015), ακτινίδια x2 (2016) και μήλα 
(2016). Για όλες τις διανομές παραχωρήθηκε, μετά από αίτηση, αγροτικό 
αυτοκίνητο στον Πρόεδρο της Κοινότητας από την υπηρεσία καθαριότητας και 
τη ΔΕΥΑΕΛ. 

 

Εικόνα 20 Δωρεάν διανομή φρούτων 

8. Στις 2-3-2016, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, τεχνικοί του ΟΤΕ μελέτησαν 
την εγκατάσταση δικτύου για παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο 
με υψηλές ταχύτητες. 

9. Λήφθηκε μέριμνα, με ευθύνη του Προέδρου της Κοινότητας, για την εξ 
ολοκλήρου οικονομική κάλυψη της κηδείας του Γ. Καραπέτση και 
παραχωρήθηκε βοήθεια και στήριξη σε οικογένεια προσφύγων από τη Συρία 
που φιλοξενούνταν σε οικία στη Δολίχη (ο βουλευτής Γ. Κατσιαντώνης 
προσέφερε στην οικογένεια από τη Συρία δύο τόνους ξύλα, τα οποία, στη 
συνέχεια, αφού έφυγαν οι Σύριοι, προσφέρθηκαν στη Σουγλή Δήμητρα). 

10. Η Τοπική Κοινότητα συμμετείχε το 2017 και το 2018 στην πανελλήνια δράση 
Let’s Do It Greece, με σκοπό την ενεργοποίηση των εθελοντών και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Πρακτικό 
1/Απόφ. 1/20-3-2017, Πρακτικό 4/ Απόφ. 23/18-4-2018. 
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Δεν υλοποιήθηκαν: 

1. Διαμόρφωση της εισόδου στο δημοτικό σχολείο, έξω από τον περίγυρο της 
βόρειας πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες. 
Πρακτ. 1/ Απόφ. 9Γ/ 25.9.14. 

2. Κατασκευή στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας. Πρακτ. 2/ 

Απόφ. 12(34)/ 20.10.14. 

3. Εγκατάσταση βιολογικών τουαλετών wc στο χώρο μεταξύ της πλατείας και 
της εκκλησίας Αγ. Δημητρίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(35)/ 20.10.14. 

4. Έλεγχος των παιδικών χαρών στις τρεις θέσεις (γήπεδο, πάρκο “Λιολιάδες” 

και πάρκο “Μετόχι”) από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του 
δήμου και συμμόρφωσης αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές. Πρακτ. 
1/ Απόφ. 10Α/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(30)/ 20.10.14. 

5. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(26-29)/ 20.10.14. 

6. Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών 
παρελκόμενων. 

Ζ. Αντιπλημμυρική Προστασία 

Οι βιβλικές πλημμύρες, 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016, προκάλεσαν καταστροφές 
σε ιδιωτικές περιουσίες και σε υποδομές της Κοινότητας. 

Μέχρι σήμερα στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιπλημμυρική προστασία της 
Δολίχης, η οποία επλήγη τρεις φορές από καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες 
κατέστρεψαν περιουσίες ιδιωτών και δημοτικές υποδομές (εσωτερική οδοποιία), 
συγκαταλέγονται τα εξής: 

 Εκπόνηση 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. Πρακτ. 
1/ Απόφ. 6ΙΒ/ 25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 2(4-8)/ 25.11.2016. Κόστος μελέτης: 12.115,50 €, 
αποφάσεις 211/2015 και 284/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. 

 Επέκταση - βελτίωση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων 
στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά. Στη βορειοανατολική πλευρά 
τοποθετούνται σχάρες σε μεγαλύτερη επιφάνεια για είσοδο μεγαλύτερου 
όγκου όμβριων. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά προεκτάθηκε και καθαρίστηκε ο 
αύλακας για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων αφενός και αφετέρου για να 
αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος. Πρακτ. 1/ Απόφ. 6ΙΑ/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ 

Απόφ. 12(16)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(5)/25.11.2016. Υλοποίηση με την απόφαση 
164/2017 Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εικόνα 21: Καταστροφική πλημμύρα 

 Παράλληλα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου δυτικά του δημοτικού σχολείου 
διανοίχθηκε ο αύλακας μετακίνησης όμβριων υδάτων. 

 Κατασκευή κρασπεδορείθρων στο δρόμο δυτικά του γηπέδου μέχρι το σημείο 
του νέου ασφαλτοστρωμένου δρόμου για να αποτρέπονται τα όμβρια ύδατα 
από τις οικίες που πλημμύρισαν (Τσακνάκη Δέσποινας και Τσακνάκη 
Αικατερίνης). Έργα αξίας 7.191,69 € με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής 
Επιτροπής. Τα κράσπεδα πρέπει να αφαιρεθούν επειδή πρόκειται για 
κακοτεχνία καθώς τα όμβρια ύδατα λιμνάζουν πριν από την είσοδο του 
φρεατίου. 

 Κατασκευή σχάρας μεγάλου ανοίγματος στο ύψος των οικιών Τσιόγκα Ζήση 
και Λιόλιου Αθανασίου για τη είσοδο μεγαλύτερου όγκου νερού στον υπόγειο 
αγωγό μετακίνησης όμβριων υδάτων. Η εν λόγω σχάρα αποδίδει, ως ένα 
βαθμό, ικανοποιητικά. 

 Υπό ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ η μελέτη για την αντιπλημμυρική 
προστασία προϋπολογισμού 531.000 €. 

Δεν υλοποιήθηκαν: 

 Η ήδη εκπονημένη αντιπλημμυρικής μελέτης βρίσκεται υπό ένταξη στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Πρακτ. 1/Απόφ. 6ΙΒ/ 25.9.14, Πρακτικό 2 Απόφ.2 (4) 25.11.2016, 
Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 5/31-3-2018. 
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 Καθαρισμός των υπόλοιπων αυλακών μετακίνησης όμβριων υδάτων. Πρακτ. 1/ 

Απόφ. 6Ι/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 2 (Β7)/ 25.11.16, Πρακτ. 3/ Απόφ. 12 (Β5)/ 30.09.17. 

 Επέκταση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη 
βορειοανατολική πλευρά μέχρι το αγροτεμάχιο του Θωμά Αθ. Λιόλιου. Με 
την επέκταση μερικών μέτρων (βορειοανατολικά) και τον κατάλληλο 
σχεδιασμό τα νερά θα εισέρχονται από μπροστινό άνοιγμα του αγωγού για 
μεγαλύτερο όγκο υδάτων εισόδου. Πρακτ. 1/Απόφ. 6(ΙΑ)/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(16-

17)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Β5-Β6)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 12(Β4,Β6)/30-9-2017, 

Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 6/31-3-2018. 

 Με τη συμβολή 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. Πρακτ. 1/ Απόφ. 6(ΙΒ)/25.9.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Β)/25.11.2016, 

Πρακτικό 3/Απόφ. 12(Β)/30-9-2017. 

 Κατασκευή αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων από «Φωτίου» έως τη θέση 
«Ροδιά». Πρακτ. 2/Απόφ. 12(18)/20.10.14. 

 Κατασκευή ενός μικρού τεχνικού για τη συγκέντρωση των όμβριων υδάτων 
ανατολικά της οικίας του Δημητρίου Τσιόγκα. 

 Η Κοινότητα της Δολίχης, καθώς επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα με 
αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τεράστια προβλήματα σε έργα υποδομής, τεχνικά 
έργα, στην αγροτική οδοποιία, εντός των οδών της Τοπικής Κοινότητας καθώς 
και σε γεωργικές εκτάσεις στις 5-6-2016 κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μέχρι 13-12-2016.  ΑΔΑ: 7ΗΛ37ΛΡ-Ι2Κ. Δεν 
πραγματοποιήθηκαν έργα για την αποκατάσταση των ζημιών και την 
αντιπλημμυρική προστασία. 

 Υλοποίηση αντιπλημμυρικών, παράλληλων έργων αναδασμού με ένταξή τους 
στο ΕΣΠΑ. Πρακτ. 2/Απόφ. 12(19)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Β8)/25.11.2016. 

Η. Εσωτερική Οδοποιία  

Ζητήθηκαν από το Δήμο: 
 Επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες μάλιστα 

εντάθηκαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Ιουνίου 2014. Πρακτ. 1/ 

Απόφ. 4Α/25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(9)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ9)/25.11.2016, Πρακτικό 
3/Απόφ. 12(Γ9)/30-9-2017, Πρακτικό 3/Απόφ. 3/2018,  τα υπ’ 7654/11.06.2018, 24297/23.11.2017,  

22561/2.11.2017, 11083/18-05-2016, 23950-28-9-15, 3365-17-2-2015, έγγραφα προς τον 
Δήμαρχο. Το θέμα θίχτηκε και στην κατ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου 
Δολίχης με τον Δήμαρχο Ελασσόνας, παραδίδοντας Υπόμνημα ο πρώτος στον 
δεύτερο, όπως επίσης και στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης Πρακτικό 3/Συνέλευση 
Κατοίκων/ Απόφ. 3/31-3-2018. 
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 Αντικατάσταση Κατόπτρων 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). Πρακτ. 1/Απόφ. 4(Γ)/25.9.14 

 Τοποθέτηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Βρίσκονται στις 
αποθήκες της Δολίχης) Προφορική Ενημέρωση 

 Αντικατάσταση Οδοστρώματος από Κεντρική Πλατεία προς τον Προφήτη Ηλία 
μέχρι την οικία του Φ. Κλεισιάρη. Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(10)/ 

20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ10)/25.11.2016 

 Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης εισόδου Δολίχης -Β΄ φάση. 
Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(7)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/Απόφ. 2 (Γ14)25.11.2016 

 Σύνταξη μελέτης «Διαμόρφωση χώρου από μουσείο έως Άγ. Νικόλαο στην 
περιοχή Μετόχι. Πρακτ. 2/Απόφ. 12(8)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2 (Γ11)/25.11.2016 

 Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Δολίχης – Λιβαδίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(7)/ 

20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ14)/25.11.2016 

 Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας». 
Πρακτ. 2/Απόφ. 12(11)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Η33)/25.11.2016 

 Πεζοδρόμηση όλων των δρόμων εσωτερικής οδοποιίας. Πρακτ. 2/Απόφ. 
12(14)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ13)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 4/31-3-

2018. 

Υλοποιήθηκαν:  

 Στις 4/8/2015 καλύφθηκαν όλες οι λακκούβες της εσωτερικής οδοποιίας με πίσσα 
από την υπηρεσία πρασίνου. Βεβαίως, το πρόβλημα δεν λύθηκε καθώς η λύση 
αυτή ήταν προσωρινή αφενός και αφετέρου η Κοινότητα έχει πληγεί ξανά από 
καταστροφικές πλημμύρες (7-5-16 και 5-6-2016). Ορισμένες λακκούβες 
καλύφθηκαν και στις 28-12-2018. 

 Τοποθετήθηκε ένα κάτοπτρο (2016) στον κεντρικό δρόμο Δολίχης – Λιβαδίου. 

 Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από το Γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου 
Βαλιώτη (11-2017) Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(12)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 
2(Γ11)/25.11.2016. 

 Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από τη γεφυροπλάστιγγα μέχρι τον 
ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι -δυτικά του Δημοτικού Σχολείου (11-2017) Πρακτ. 
1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(12)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ11)/25.11.2016. 

 Βελτιώθηκε ο περιφερειακός δρόμος που εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις Δημητρίου 
Αντωνίου και Θωμά Λιόλιου. Σχετική αίτηση 7113/24.04.2017. 
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 Κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο από την οικία του Λιόλιου Ηλία, Τσακνάκη 
Βασιλείου Τσακνάκη Ευθαλίας μέχρι την οικία της Τσακνάκη Θεοδώρας (η 
κατασκευή του ξεκίνησε στις 30-05-2016). Έργο συνολικού προϋπολογισμού 
4.610,66 €. Απόφαση 44/2016 από το πρακτικό της αριθμ. 8/18-4-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και 6ΞΡ5ΩΡΟ-6ΤΓ -Πληρωμή Πεζοδρομίου Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook) ο Δήμαρχος δημοσίευσε ότι «η κατασκευή του πεζοδρομίου ήταν ένα 
χρόνιο αίτημα των δημοτών το οποίο και ικανοποιήθηκε». Ωστόσο, δεν δόθηκε 
ποτέ καμία προτεραιότητα από το Τοπικό Συμβούλιο προς το Δήμο για την 
κατασκευή του εν λόγω πεζοδρομίου (δεν ήταν καν αίτημα) και δεν αποτελεί 
αντιπλημμυρικό έργο. Εξάλλου, οι οικίες και οι αποθήκες που πλημμύρισαν έχουν 
καταγραφεί στην έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Δεν υλοποιήθηκαν: 

 

Εικόνα 22: Καταστροφική πλημμύρα 

 

Εικόνα 23: Βλάβες Εσωτ. Οδοποιίας 

 Καμία ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση των ζημιών από τις 
καταστροφικές πλημμύρες στις 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016. Υπάρχουν 
σημεία στο οδόστρωμα εντός οικισμού, τα οποία πλέον είναι δύσβατα, όπως 
στην περιοχή των Λιολιάδων. Έγγραφα αρ. Πρωτ.: 7654/11.06.2018, 24297/23.11.2017,  

22561/2.11.2017, 11083/18-05-2016, 23950-28-9-15, 3365-17-2-2015. 

Θ. Αγροτική Οδοποιία 

 Ζητήθηκαν από το Δήμο: 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cebfcf86-44-cf80cf81ceb1cebacf84-86-2016-cebfceb9ceba-ceb5cf80-cebaceb1cf84ceb1cf83cebaceb5cf85ceae-cf80ceb5ceb6cebfceb4cf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cebfcf86-44-cf80cf81ceb1cebacf84-86-2016-cebfceb9ceba-ceb5cf80-cebaceb1cf84ceb1cf83cebaceb5cf85ceae-cf80ceb5ceb6cebfceb4cf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/6cebecf815cf89cf81cebf-6cf84ceb3-cf80cebbceb7cf81cf89cebcceae-cf80ceb5ceb6cebfceb4cf81cebfcebcceafcebfcf85.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/06/ceb2cebbceacceb2ceb5cf82-ceb5cf83cf89cf84ceb5cf81ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80cebfceb9ceafceb1cf82.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2017/11/24297-23-11-2017-ceb2cebbceacceb2ceb5cf82-ceb5cf83cf89cf84ceb5cf81ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80cebfceb9ceafceb1cf82.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/22561-2-11-2017-ceb1cf83cf86ceb1cebbcf84cebfcf83cf84cf81cf8ecf83ceb5ceb9cf82-ceb5cf83cf89cf84-cebfceb4cebfcf80cebfceb9ceafceb1-cf8ccebc.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/22561-2-11-2017-ceb1cf83cf86ceb1cebbcf84cebfcf83cf84cf81cf8ecf83ceb5ceb9cf82-ceb5cf83cf89cf84-cebfceb4cebfcf80cebfceb9ceafceb1-cf8ccebc.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/23950-28-9-15-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb5cf83cf89cf84ceb5cf81ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80cebfceb9ceafceb1cf82.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/23950-28-9-15-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb5cf83cf89cf84ceb5cf81ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80cebfceb9ceafceb1cf82.pdf


 

 

Στόχοι που Τέθηκαν (Πού θέλουμε να πάμε;) 48 

 

 Συντήρηση των αγροτικών δρόμων με χρήση αμμοχάλικου και καθάρισμα των 
μπαζών όπου χρειάζεται. Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας. Πρακτ. 1/Απόφ. 5(Α)/ 

25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(15)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Ε19)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 
12(Ε19)/30-9-2017,  Έγγραφα: 23947-28-9-15, 24299-23.11.2017, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ 
Απόφ. 19/31-3-2018. 

 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. Πρακτ. 1/Απόφ. 5(Β)/ 25.9.14 Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Ε20)/25.11.2016, Πρακτικό 
3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 20/31-3-2018. 

 Με το υπ’ αριθμ. 23947/28-9-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο ζητήθηκε εκ 
νέου η αποκατάσταση των βλαβών της αγροτικής οδοποιίας. 

 Το θέμα θίχτηκε και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Δολίχης 
με τον Δήμαρχο Ελασσόνας (14-06-2016). 

Υλοποιήθηκαν: 

1. Μέχρι σήμερα, η αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της συντήρησής της, 
βελτιώθηκε μερικές φορές συνολικά, τόσο από ιδιώτη που του ανατέθηκε όσο 
και από μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου. Τον Οκτώβριο 2018 
εκτελέστηκαν ικανοποιητικές εργασίες συντήρησης στους δρόμους τους 
οποίους χρησιμοποιούν καθημερινά οι κτηνοτρόφοι για τη μετάβασή τους στα 
ποιμνιοστάσια (Πρακτικό 5/ Απόφ. 28/30-8-2018). Τον Μάιο 2019, εκτελέστηκαν 
εργασίες στη βόρεια πλευρά της περιφέρειας της Κοινότητας ώστε να 
ολοκληρωθεί η βελτίωση όλων των αγροτικών δρόμων. 

2. Ο αγροτικός δρόμος από την οικία του Γ. Κατσάρα μέχρι το ποιμνιοστάσιο του 
Γ. Τσακνάκη, καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε ώστε να είναι λειτουργικός και 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες των γεωργοκτηνοτρόφων. 

Ι. Ύδρευση 

Ζητήθηκαν από τη ΔΕΥΑΕΛ: 
 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 εξορυχτεί νέα υδρευτική 
γεώτρηση. Πρακτ. 1/Απόφ. 6Α/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(1)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2 
(Α1)/25.11.2016 και το υπ’ αριθμ. 27657/29.11.2016 διαβιβαστικό υποβολής του 
Πρακτικού Απόφασης Κατοίκων (26.11.2016) σχετικά με την επίλυση του θέματος. Ακόμη 
με τα  25621/15-10-2015 και 5837/30-3-2017 έγγραφα ζητήθηκε η επίλυση του 
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προβλήματος όπως και με τις αποφάσεις 12(Α1) και 15 στο Πρακτ. 3/ 30.09.17 (αρ. 
Πρωτ. 20084/02-10-17). 

 Με το υπ’ αριθμ. 1238/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν 
εξηγήσεις για τους λόγους που δεν τοποθετήθηκε το υποβρύχιο για ένα 
θέμα ζωτικής σημασίας όπως είναι το πόσιμο νερό (Το υποβρύχιο 
αντικαταστάθηκε στις 10-2-2016, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη 
μείωση των νιτρικών). 

 Στη Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων έγινε ξανά ενημέρωση για την 
ιστορικότητα του προβλήματος Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/Απόφ. 1/31-3-2018. 

 Χλωρίωση πόσιμου νερού. Εγκαταστάθηκε συσκευή χλωρίωσης στην 
υδρευτική γεώτρηση (28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. 
Κοινότητα Δολίχης (και μόνο) το νερό είχε να χλωριωθεί περισσότερο από τρία 
(3) έτη, Προφορική Ενημέρωση. 

 Στις κτηνοτροφικές ποτίστρες (οι τρεις οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο 
ύδρευσης του οικισμού) 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.  Πρακτ. 1/Απόφ. 6(Γ)/25.9.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Α2)/25.11.2016 και το υπ’ 
αριθμ. 3366/17-2-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο. 

 Με το υπ’ αριθμ. 1236/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν 
εξηγήσεις για τους λόγους που δεν επιλύθηκε το θέμα και για την 
πρόθεσή επίλυσης του θέματος. 

 Στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης προτάθηκαν λύσεις του προβλήματος 
Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/Απόφ. 1/31-3-2018. 

 Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου 
Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή 
πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης, 
βάσει της οποίας οι δημότες της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το 
κυβικό νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιοπλέον φορολογίας από τη 
ΔΕΥΑΕΛ, ενώ οι δημότες Λιβαδίου χρεώνονται μς 0,22 € ανά κυβικό νερού με 
ελάχιστη κατανάλωση 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Πρακτ. 
2/Αποφ. 4/12-3-2015. 

 Με το υπ’ αριθμ. 1237/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν 
εγγράφως εξηγήσεις για την κατάφωρη αδικία και για την πρόθεση της 
Επιχείρησης για αποκατάσταση αυτής. 

 Το θέμα συζητήθηκε και στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης. Πρακτικό 
3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 2/31-3-2018. 
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https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2015-ceb1cf80cebfcebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb4ceb9cebaceafceb1cf82-cf84ceb7cf82-ceb4ceb5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/1237-15-10-15-cf80cf81cebfcf82-ceb4ceb5cf85ceb1ceb5cebb-ceb1cf80cebfcebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb4ceb9cebaceafceb1cf82-cf87.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2018-ceb1cf80cebfcebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb4ceb9cebaceafceb1cf82-ceb4ceb5cf85ceb5cebb1.pdf
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Υλοποιήθηκαν: 

Η ανταπόκριση της Επιχείρησης στις βλάβες και στον καθαρισμό του αγωγού 
μετακίνησης όμβριων υδάτων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Σημειώνεται δε, ότι με 
την ανάληψη των καθηκόντων μας καταγράφηκαν βλάβες στο δίκτυο οι οποίες ήταν 
διαχρονικές για τις οποίες η Επιχείρηση δεν είχε ενημέρωση και επισκευάστηκαν 
άμεσα. Εγκαταστάθηκε άμεσα, επίσης, συσκευή χλωρίωσης στην υδρευτική γεώτρηση 
(28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. Κοινότητα Δολίχης το νερό είχε να 
χλωριωθεί περισσότερο από τρία (3) έτη. Σημειώνεται, ακόμη, ότι το υποβρύχιο στη 
γεώτρηση Ξηρολάκκι αντικαταστάθηκε 5 φορές από την 15η

 Αυγ 2014 έως την 10η
 

Μαΐου 2016.  

Δεν υλοποιήθηκαν: 

Το σημαντικότερο πρόβλημα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας, αποτελεί η 
ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, καθώς από τις αναλύσεις της ΔΕΥΑΕΛ προκύπτει 
ότι το επίπεδο των νιτρικών είναι δραματικά αυξημένο. 

Η σπατάλη του νερού, επίσης, από τις κτηνοτροφικές ποτίστρες, με ό,τι αυτή 
συνεπάγεται (σπατάλη του νερού, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φθορά στο 
υποβρύχιο, το οποίο αντικαταστάθηκε 5 φορές) επίσης παραμένει άλυτο πρόβλημα. 

Η αποκατάσταση της αδικίας με τις παράτυπες χρεώσεις της ΔΕΥΕΛ και του Δήμου 
στα ποιμνιοστάσια των δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου αγνοείται επιδεικτικά 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, έπειτα 
από την έκταση δημοσιότητας που έλαβε, την ερώτηση βουλευτή στον υπουργό 
και την επέμβαση του εισαγγελέα δρομολογήθηκε για να επιλυθεί με την ανάθεση 
εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη και αξιοποίηση 
υδρευτικής γεώτρησης στον τομέα Ε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. Δολίχης)», στον 
Γαϊτανόπουλο Αλέξανδρο, μελετητή με Α.Μ. 25860 (Α.Φ.Μ. 138730343, Β’ Δ.Ο.Υ. 
Λάρισας, Χρυσοχόου 41, Λάρισα), έναντι του ποσού των 7.000,00 € (πλέον 24% 
Φ.Π.Α.). Μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με αποτέλεσμα οι κάτοικοι 
της Δολίχης να είναι εκτεθειμένοι στις υψηλές τιμές των νιτρικών του πόσιμου 
νερού. 
Το χρονικό του Προβλήματος της Ακαταλληλότητας του Πόσιμου Νερού 

1. Το πρόβλημα του πόσιμου νερού της Δολίχης απασχολεί τις δημοτικές αρχές από 
πολλά χρόνια πριν, και συγκεκριμένα τουλάχιστον από το έτος 1999. 

2. Οι ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων του 
πόσιμου νερού από τον Δήμο Λιβαδίου (η Δολίχη συναποτέλεσε, μαζί με το 
Λιβάδι, τον καποδιστριακό Δήμο Λιβαδίου από το 1999 έως το 2010) είναι οι 
εξής: 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cebdceb1cebbcf8dcf83ceb5ceb9cf82-cebdceb5cf81cebfcf8d-ceb4cebfcebbceafcf87ceb7cf82.pdf
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I. Επειδή είχε διαπιστωθεί ότι το νερό από τις γεωτρήσεις “Δραγασιά” και 
“Τρόχαλο”, από τις οποίες υδρευόταν ο οικισμός, είχε πρόβλημα αυξημένων 
τιμών σιδήρου, γύρω στο έτος 2000 (επί δημαρχίας Αθ. Καψάλη) 
τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα στο κεντρικό υδραγωγείο για να συγκρατούν 
τα μέταλλα του νερού. 

II. Γύρω στο 2005 (επί δημαρχίας Ι. Γκούμα) εξορύχτηκε νέα υδρευτική 
γεώτρηση στη θέση “Ξηρολάκκι”, προκειμένου να λυθεί οριστικά το 
πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Το νερό, όμως, της γεώτρησης “Ξηρολάκκι” 

έχει αυξημένα νιτρικά, παρόλα αυτά όμως, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να 
αποτελεί την κύρια πηγή ύδρευσης της Κοινότητας. 

III. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τα νιτρικά εξορύχτηκε νέα υδρευτική 
γεώτρηση στη θέση “Καλόγηρος” το έτος 2009 (επί δημαρχίας Γ. Γαλάνη). 
Η γεώτρηση αυτή, παρόλο που συνλειτουργεί με την προβληματική στη 
θέση “Ξηρολάκκι”, δεν καταφέρνει να μειώσει επαρκώς το επίπεδο των 
νιτρικών του πόσιμου νερού. 

Με το πρόγραμμα του Καλλικράτη (ν. 3852/2010) η κοινότητα της Δολίχης 
αποτελεί κοινότητα του Δήμου Ελασσόνας (δημοτική ενότητα Λιβαδίου) και οι 
ενέργειες που είχαν γίνει αφορούν την εκπόνηση μιας μελέτης στη θέση “Πόρος” 

στα όρια του Κοκκινοπηλού, ώστε να υδροδοτηθούν οι οικισμοί που έχουν 
πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη (επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, 
2011-2014). Έτσι δήλωσε ο κ. Πασχόπουλος όταν θίχτηκε το θέμα του πόσιμου 
νερού της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας 
(30.11.2016), αναλαμβάνοντας κι αυτός την ευθύνη.  Η διοίκηση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Δολίχης, τη διετία 2010-2012, με πρωτοβουλία του Συλλόγου στις 
31.8.2011 ανέλαβε την ανάλυση του πόσιμου νερού σε ιδιωτικό εργαστήριο (ΙΡΙΣ 
Εργαστηριακή-Κτηνιατρική) και τα νιτρικά βρέθηκαν 49 mg/ml. Τα αποτελέσματα 
κοινοποιήθηκαν, προφορικά και δια ζώσης, στη ΔΕΥΑΕΛ, χωρίς να γίνει αποδεκτή 
η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αναρτήθηκαν, όμως, σε εμφανή σημεία της 
Κοινότητας Δολίχης, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την ποιότητα του 
νερού. 

Τέλος, επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, στις 15.8.2014 αφαιρέθηκε το υποβρύχιο 
από τη γεώτρηση “Καλόγηρος” για να τοποθετηθεί στη γεώτρηση “Ξηρολάκκι” της 
οποίας το υποβρύχιο έπαθε βλάβη. Αποτέλεσμα ήταν να μην μειώνονται έστω 
ελάχιστα τα νιτρικά από τη συνλειτουργία των δύο γεωτρήσεων μέχρι στις 10.2.16 

που τοποθετήθηκε νέο υποβρύχιο στη γεώτρηση “Καλόγηρος”. 

Σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν κατά τη θητεία του τρέχοντος τοπικού 

συμβουλίου (από 9/2014 έως 8/2019) έγιναν τα εξής: 

3. Γνωρίζοντας το πρόβλημα από το παρελθόν και ότι δεν έγιναν οι δέουσες 
ενέργειες για την επίλυσή του, συζητώντας με το διευθυντή της ΔΕΥΕΛ και 
ζητώντας του αντίγραφα των αναλύσεων, ήδη με την ανάληψη των καθηκόντων 
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μας, από την πρώτη συνεδρίαση 25.9.2014, το θέμα του νερού τέθηκε επί τάπητος 
εκ νέου, προτείνοντας λύσεις προς το Δήμο, οι οποίες σχετίζονταν με τον έλεγχο 
της γεώτρησης “Καλόγηρος”, προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την ποσότητα 
παροχής νερού, ως προς το ενδεχόμενο βαθύτερης τομής της γεώτρησης και για την 
τοποθέτηση του υποβρυχίου ώστε να επαναλειτουργήσει η γεώτρηση. Ζητήσαμε 
ακόμη να ελεγχθεί η υφιστάμενη εφεδρική γεώτρηση βορειότερα του “Καλόγηρου” 

και ζητήσαμε επίσημες απαντήσεις (Πρακτ. 1/ Αποφ. 6(Α)/25.9.14, αρ. Πρωτ. 
30211/26-9- 14). 

4. Κατά τους πρώτους μήνες της θητείας μας, επισκέφθηκε τη Δολίχη ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ Φ. Καραγκόγκος με τον διευθυντή Λ. Πάππα και μαζί με τα 
μέλη του τοπικού συμβουλίου μεταβήκαμε στην εφεδρική γεώτρηση βορειότερα 
της γεώτρησης “Καλόγηρος” και διαπιστώσαμε, καταρχήν, την ύπαρξή της. Ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ είχε δεσμευτεί ότι θα προβεί σε εξέταση της εν λόγω 
γεώτρησης για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Στις 20.10.2014 

επισημάνθηκε το πρόβλημα εκ νέου αποτελώντας την πρώτη πρόταση για την 
κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δήμου Ελασσόνας (Πρακτ. 
2/Αποφ.12(1)/20.10.14, αρ. Πρωτ. 32700/22-10-14).  

5. Στις 15.10.2015 με έγγραφο επισημάνθηκε προς το Δήμο και τη ΔΕΥΕΛ 
(πρωτ. 25621 και 1238/15-10-15 αντίστοιχα) η αναγκαιότητα τοποθέτησης 
υποβρυχίου στη γεώτρηση “Καλόγηρος” για να μειωθούν τα νιτρικά. Το υποβρύχιο 
τοποθετήθηκε τελικά στη γεώτρηση “Καλόγηρος” την 10-2-2016, το νερό της 
οποίας αναμιγνύεται με το νερό της προβληματικής στη θέση “Ξηρολάκκι” και 
η μείωση των νιτρικών δεν είναι ικανοποιητική.  
6. Στις 25.11.2016 επισημάνθηκε ξανά ως πρώτο θέμα στις προτάσεις 
κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος (Πρακτ. 2/Απόφ.2(Α1)/25.11.2016 αρ. 
Πρωτ. 27655/29-11-16). 

7. Στις 26.11.2016 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση δημοτών με πρωτοβουλία 
του προέδρου και δημοτών της Κοινότητας, η οποία απέκτησε μορφή συνέλευσης 
κατοίκων. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο Κ. Γκόγκος με τον επιστημονικό του 
συνεργάτη Δημ. Σαραμάντο. Παρευρέθηκε και ο βουλευτής Λάρισας Γ. 
Κατσιαντώνης. Επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ακαταλληλότητα του νερού και 
συστήθηκε στους κατοίκους, με βάση τα αποτελέσματα από τις υπάρχουσες έως 
εκείνη τη χρονική στιγμή μετρήσεις - αναλύσεις,  να μην το πίνουν και να μην το 
χρησιμοποιούν μέχρι να βρεθεί λύση. Το πρακτικό που υπογράφτηκε από δεκάδες 
δημότες και υποβλήθηκε στο Δήμο (αρ. πρωτ. 27657/29-11-2016), περιλάμβανε 
προτάσεις όπως τοποθέτηση φίλτρων απονιτροποίησης στην κεντρική δεξαμενή, 
έλεγχος όλων των αρδευτικών γεωτρήσεων για την ποιότητα νερού, έλεγχος της 
γεώτρησης “Καλόγηρος” για βαθύτερη τομή, έλεγχος της υφιστάμενης γεώτρησης 
βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” για την ποσότητα και ποιότητα του νερού, 
περιορισμός του νερού εντός του οικισμού και το δίκτυο εκτός του οικισμού να 
συνδεθεί με την κτηνοτροφική γεώτρηση. Ζητήθηκαν σαφείς απαντήσεις για τις 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/1238-15-10-15-cf80cf81cebfcf82-ceb4ceb5cf85ceb1ceb5cebb-cf84cebfcf80cebfceb8ceadcf84ceb7cf83ceb7-cf85cf80cebfceb2cf81cf85cf87ceafcebfcf85.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2cebf-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2cebf-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb4ceb9ceb1ceb2ceb9ceb2ceb1cf83cf84ceb9cebacf8c-cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacebf-cf83cf85cebdceb5cebbceb5cf85cf83ceb7cf83-cebaceb1cf84cebfceb9cebacf89cebd.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/ceb4ceb9ceb1ceb2ceb9ceb2ceb1cf83cf84ceb9cebacf8c-cf85cf80cebfceb2cebfcebbceaecf82-cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacebfcf8d-cebaceb1cf84.pdf
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ενέργειες που προτίθεται να κάνει ο δήμος με τη ΔΕΥΑΕΛ σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

 

Εικόνα 24: Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης με θέμα το πόσιμο νερό 

8. Η απάντηση ήταν άμεση (29.11.2016) από το γραφείο τύπου του Δήμου 
Ελασσόνας, με δελτίο τύπου, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπηρεσίες 
παρακολουθούν στενά το πρόβλημα και ότι τοποθετήθηκε το υποβρύχιο στη 
γεώτρηση “Καλόγηρος”, ενώ αναφέρεται, αβάσιμα και ανυπόστατα, και σε 
εποχικότητα του προβλήματος. Αναφέρει, ακόμη, ο Δήμος στο δελτίο του 
αβάσιμα και ανυπόστατα, ότι έχει βάλει σε προτεραιότητα την εν λόγω γεώτρηση 
στο δίκτυο και, εφόσον υπάρχει υπερκατανάλωση, γίνεται χρήση της εφεδρικής 
(δηλαδή στο “Ξηρολάκκι”), στην οποία έχει παρατηρηθεί περιεκτικότητα νιτρικών 
άνω του ορίου. Αναφέρει ακόμη, ομοίως αβάσιμα και ανυπόστατα, ότι ζητήθηκε 
από τον Πρόεδρο της Κοινότητας να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες γεωτρήσεων να 
επιτρέψουν την παροχή δείγματος από τις γεωτρήσεις τους και εφ’ όσον βρεθεί 
κατάλληλη γεώτρηση να παραχωρηθεί στη ΔΕΥΑΕΛ, έτσι ώστε να μετριασθεί το 
πρόβλημα. Επιτέθηκε στο πρόσωπο του Προέδρου χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις 
σχετικά με την επίλυση του προβλήματος ως επικοινωνιακές για τη δημιουργία 
φθηνών εντυπώσεων και για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών. Άμεση ήταν και η 
απάντηση του Προέδρου (29.11.2016), με δελτίο τύπου στον τοπικό τύπο ότι 
απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που προτίθεται ο Δήμος με τη 
ΔΕΥΑΕΛ να προβούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η Δημοτική αρχή, 
αντί να αναλώνεται στη σύνταξη ανυπόστατων και αβάσιμων δελτίων τύπου, να 
σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να ενημερώσει επίσημα ως αρμόδια Αρχή τους 



 

 

Στόχοι που Τέθηκαν (Πού θέλουμε να πάμε;) 54 

 

κατοίκους της Δολίχης για την ακαταλληλότητα του νερού και να βρει ουσιαστική 
λύση.  

9. Στις 30.11.2016 ο Πρόεδρος της Κοινότητας παρουσιάστηκε στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα και να πάρει 
απαντήσεις σχετικά με τα ανυπόστατα δημοσιεύματα του δήμου. Το θέμα 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης 
Β. Βαρνάς, ζητώντας από το Δημοτικό Συμβούλιο να παρέμβει και να αναλάβει 
πρωτοβουλία, με στόχο την άμεση λύση του προβλήματος. Ο Δήμαρχος αρνήθηκε 
τη βαρύτητα του προβλήματος, απαντώντας μάλιστα στον Πρόεδρο της 
Κοινότητας ότι, σύμφωνα με εκείνον, το νερό είναι κατάλληλο. Ο Γ. 
Πασχόπουλος, ωστόσο, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε 
χαρακτηριστικά πως “έχουμε κι εμείς ευθύνη”, παραδεχόμενος την ευθύνη της 
πρώην δημοτικής αρχής που εκπροσωπούσε. Ανέφερε επίσης ότι επί δημαρχίας 
του εκπονήθηκε μια μελέτη στη θέση “Πόρος” Κοκκινοπηλού με σκοπό την 
ύδρευση των οικισμών που έχουν πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη, 
ενώ η σημερινή δημοτική αρχή δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη της μελέτης. Οι 
παρατάξεις του Δ. Γκουνού και Δ. Αβρανά δήλωσαν υπέρ της άμεσης λύσης του 
προβλήματος. 

 
Εικόνα 25: Ο πρόεδρος της κοινότητας στο δημοτικό συμβούλιο για το πόσιμο νερό 

10. Στις 18.1.2017 ζητήθηκε και εν τέλει λήφθηκε στις 7.2.2017 (αρ. πρωτ. 146) 
από τη ΔΕΥΑΕΛ επίσημη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις του 
πόσιμου νερού της Δολίχης για την περίοδο 2014-2016 που διενήργησε η ΔΕΥΑ 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cebdceb1cebbcf8dcf83ceb5ceb9cf82-cebdceb5cf81cebfcf8d-ceb4cebfcebbceafcf87ceb7cf821.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cebdceb1cebbcf8dcf83ceb5ceb9cf82-cebdceb5cf81cebfcf8d-ceb4cebfcebbceafcf87ceb7cf821.pdf
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Λάρισας, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος 
και να γνωστοποιηθεί εκ νέου στους κατοίκους της κοινότητας αλλά και στις 
αρμόδιες Αρχές. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, η τιμή των νιτρικών ανέρχεται 
τον μήνα 6/2016 σε 51 mg/l και τον μήνα 7/2016 σε 56 mg/l. Τον μήνα 7/2015 σε 
δείγμα από τη γεώτρηση η τιμή των νιτρικών ανερχόταν σε 84 mg/l, τον μήνα 
6/2015 σε 71 mg/l και τον μήνα 7/2015 σε 66 mg/l. Σε άλλο δείγμα από τη 
γεώτρηση τον μήνα 9/2014 η τιμή ανερχόταν σε 53 mg/l. 

11. Στις 30.3.2017 ο Πρόεδρος της Κοινότητας απέστειλε έγγραφο προς τη 
ΔΕΥΑΕΛ (αρ. πρωτ. 482) με κοινοποίηση στο Δήμαρχο Ελασσόνας (αρ. πρωτ. 
5837), τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
Λάρισας (email), με τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της εν λόγω 
ποιότητας του νερού στην ανθρώπινη υγεία, επισυνάπτοντας τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων που έλαβε από τη ΔΕΥΑΕΛ. 

12. Στις 29.5.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτροπής (αποτελούμενη από 
πρόεδρο κοινότητας, ιερέα, πρόεδρο αθλητικού ομίλου, συλλόγου γυναικών, 
εκπρόσωπο πολιτιστικού συλλόγου και Πάρη Λιόλιο) με τον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας, ο οποίος δήλωσε γνώστης του προβλήματος και πρόθυμος για κάθε 
βοήθεια εφόσον του ζητηθεί από το Δήμο Ελασσόνας, καθώς μέχρι τότε δεν 
του ζητήθηκε. 

 
Εικόνα 26: Επίσκεψη επιτροπής Δολίχης στον περιφερειάρχη για το πόσιμο νερό 

13. Την 1.9.2017 προβλήθηκε το ζήτημα του προβλήματος ως θέμα στο 
πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Ελευθερία”, ενώ από τον Πρόεδρο της Κοινότητας 
δόθηκε και συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας.  

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb5cf80ceafcebbcf85cf83ceb7-cf84cebfcf85-cf87cf81cf8ccebdceb9cebfcf85-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84cebfcf82-cf84ceb7cf82-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb5cf80ceafcebbcf85cf83ceb7-cf84cebfcf85-cf87cf81cf8ccebdceb9cebfcf85-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84cebfcf82-cf84ceb7cf82-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb5cf80ceafcebbcf85cf83ceb7-cf84cebfcf85-cf87cf81cf8ccebdceb9cebfcf85-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84cebfcf82-cf84ceb7cf82-ceb1.pdf
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14. Στις 5.9.2017 έγινε ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας Γεώργιο 
Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη 
για το νερό της Δολίχης. 

15. Τον ίδιο μήνα (9
ο
 του 2017) ο Πρόεδρος της Κοινότητας ενημερώθηκε 

προφορικά από το νέο πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ Αν. Σερετίδη ότι, μέσω της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητήθηκαν στοιχεία για 
το πρόβλημα του νερού της Δολίχης. Ακόμη, ενημέρωσε ότι έγινε ανάθεση σε 
εργολάβο, ώστε να γίνει νέα ανόρυξη γεώτρησης στη θέση “Χατζηγώγου”, καθώς 
υπάρχουν ενδείξεις για κατάλληλο και επαρκές νερό στην περιοχή. Εφόσον πετύχει 
η ενέργεια θα ζητηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει οικονομικά για 
την κατασκευή αγωγού και για ό,τι άλλο χρειαστεί.  

16. Την 30.09.2017, στη συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου Δολίχης, το πρόβλημα 
του πόσιμου νερού αποτέλεσε ξανά την πρώτη πρόταση για την κατάρτιση του 
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ελασσόνας (Πρακτ. 3/ Αποφ.12(Α1)1/01.10.17 

(αρ. Πρωτ. 20084/02-10-17). Στο ίδιο πρακτικό (απόφ. 15) το τοπικό συμβούλιο 
της Δολίχης επανήλθε με αίτημα προς το Δήμο και τη ΔΕΥΑΕΛ για να 
επικαιροποιήσει το αίτημα της επίλυσης του προβλήματος και να προτείνει πιθανές 
καλύτερες λύσεις. Στη συνεδρίαση αυτή προτάθηκε ως η καλύτερη και πιο άμεση 
λύση η μεταφορά νερού από την υπερχείλιση της υδρευτικής γεώτρησης της 
κοινότητας Λιβαδίου στην υδρευτική γεώτρηση της Δολίχης στη θέση 
“Καλόγηρος” για την οποία απαιτείται κατασκευή 10 περίπου χιλιομέτρων αγωγού. 
Η πρόταση διατυπώθηκε από τον τοπικό σύμβουλο Τσακνάκη Παναγιώτη, ο οποίος 
διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας την προηγούμενη περίοδο, καθώς και την 
περίοδο που εξορύχθηκε η γεώτρηση “Καλόγηρος”. Ως δεύτερη καλύτερη λύση 
προτάθηκε η αξιοποίηση της υφιστάμενης γεώτρησης δύο χιλιόμετρα ανατολικά 
από το φράγμα στη θέση “Μαρούλι”, βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” για 
την οποία έχει γνώση η ΔΕΥΑΕΛ, καθώς την είχε επισκεφθεί ο πρώην πρόεδρος 
της δημοτικής επιχείρησης με τον διευθυντή και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου. 
Ως τρίτη καλύτερη λύση προτάθηκε η ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης, αντί 
για τη θέση “Χατζηγώγου” στη θέση “Ψόφος” η οποία είναι πιθανόν να μην έχει 
νιτρικά επειδή δεν υπάρχουν τριγύρω αγροτεμάχια που λιπαίνονται. Οι λύσεις 
αυτές θεωρήθηκαν ως καλύτερες επειδή βρίσκονται κοντά χιλιομετρικά στην 
υδρευτική γεώτρηση “Καλόγηρος” και στο νέο υδραγωγείο, απαιτούνται λιγότερα 
μέτρα αγωγού και μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα. 

17. Στις 25.10.2017, ο Πρόεδρος της Κοινότητας προσκάλεσε  τα μέλη του 
Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης σε τακτική συνεδρίαση ώστε να ενημερώσει στο 
σώμα την κλήση του ως μάρτυρας και ως Πρόεδρος της Κοινότητας στο 
Πταισματοδικείο Λάρισας, σχετικά με το θέμα του πόσιμου νερού της Δολίχης. 
Σκόπευε να εισηγηθεί την ανακεφαλαίωση του χρονικού του προβλήματος, των 
ενεργειών και των προτάσεων του Τοπικού Συμβουλίου και, στη συνέχεια, να 
ζητήσει εξουσιοδότηση από τα μέλη να καταθέσει όλα τα στοιχεία που 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10197292.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10197292.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10197292.pdf
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https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2017.pdf
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αναφέρονται παραπάνω και τα οποία ούτως ή άλλως τελούν σε γνώση τους. Τα 
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, όμως, δεν εμφανίστηκαν και η συνεδρίαση δεν 
πραγματοποιήθηκε. Υπογράφτηκε σχετικό πρακτικό παρουσία μαρτύρων. 

18. Στις 8.11.2017 δημοσιεύθηκε η απάντηση από τον Αναπλ. Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία αναφέρει ότι ο έλεγχος της ποιότητας του 
πόσιμου νερού ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και ότι, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων των δήμων και των αντίστοιχων ΔΕΥΑ, προγραμματίζονται όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της υδροδότησης με ποιοτικό πόσιμο 
νερό, σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την απάντηση. 
Από τα συνημμένα έγγραφα προκύπτουν τα εξής: 

I. Στις 19.09.2017 η ΔΕΥΑΕΛ απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 1663) ότι το πρόβλημα της 

ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού έχει καταγραφεί τουλάχιστον από το 
έτος 2000 και γι’ αυτό τέθηκε σε λειτουργία η γεώτρηση «Ξηρολάκκι» το 
έτος 2005, αλλά μετρήθηκαν αυξημένα νιτρικά στη γεώτρηση. Το 2009 
ανορύχθηκε νέα γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος» με ποιοτικό νερό, το 
οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Από την ανάμιξη του νερού 
των δύο γεωτρήσεων τα νιτρικά είναι κοντά στο νομοθετημένο όριο. Η 
ΔΕΥΑΕΛ έχει προβεί σε δειγματοληψία άλλων γεωτρήσεων για να λυθεί το 
πρόβλημα και τελικά κατέφυγε στη δρομολόγηση επειγουσών διαδικασιών 
για σύνταξη υδρολογικής μελέτης για ανόρυξη νέας γεώτρησης στην 
περιοχή Σαρανταπόρου. Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων 
διαδικασιών η ΔΕΥΑΕΛ θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την Τοπική 
Αρχή να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση του νερού στο υδρευτικό 
δίκτυο και εάν δεν επιτευχθεί μείωση των νιτρικών να διακοπεί η 
υδροδότηση (πόση) και να κατασκευαστούν κοινόχρηστες βρύσες μέσα στο 
χωριό οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τη γεώτρηση με το κατάλληλο νερό. 

II. Στις 22.09.2017 η Υπηρεσία της Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 
Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απάντησε 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αρ. πρωτ. 5858) ότι είχε λάβει το έγγραφο 
του Προέδρου της Κοινότητας Δολίχης στις 7-4-2017 το οποίο της είχε 
κοινοποιηθεί. Κατόπιν του εγγράφου του Προέδρου της Δολίχης η Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ζήτησε εγγράφως από τη ΔΕΥΑΕΛ να 
διερευνήσει τις καταγγελίες και να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικού νερού, 
ενώ η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής είχε προβεί ήδη στη λήψη 
δείγματος, το αποτέλεσμα του οποίου κατέδειξε την υπέρβαση του ορίου 
των νιτρικών.  

III. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας στις 25.9.2017 (πρωτ. 
12124/150022) απάντησε, με τη σειρά της, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας όλα όσα της γνωστοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΕΛ. 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-4-2017.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10288256.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10288256.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb5cf80ceafcebbcf85cf83ceb7-cf84cebfcf85-cf87cf81cf8ccebdceb9cebfcf85-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84cebfcf82-cf84ceb7cf82-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb5cf80ceafcebbcf85cf83ceb7-cf84cebfcf85-cf87cf81cf8ccebdceb9cebfcf85-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84cebfcf82-cf84ceb7cf82-ceb1.pdf
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Οι ενέργειες που αναφέρει η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το 
Υπουργείο δεν έγιναν. Δεν έγινε, δηλαδή, ενέργειες για να περιοριστεί η 
κατανάλωση, ούτε κατασκευάστηκαν κοινόχρηστες βρύσες. Παρά μόνο 
ανατέθηκε η ανόρυξη νέας γεώτρησης στα όρια του Σαρανταπόρου και η 
διαδικασία βρίσκεται ακόμη υπό γραφειοκρατική αγκύλωση. Οι κάτοικοι της 
Δολίχης εξακολουθούν να πίνουν το ακατάλληλο νερό, το οποίο περιέχει νιτρικά 
πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. 

 ΙΑ. Άρδευση   

Ζητήθηκαν από το Δήμο: 
 Επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιά» 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 (αίτηση 20 δημοτών). Πρακτ. 1/Απόφ. 7Α/ 25.9.14, Πρακτικό 
2/Απόφ. 12(20)/20-10-2014, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Δ15)/25.11.2016, Πρακτικό 2/ Απόφ. 11/12-06-2017,  

Πρακτικό 3/Απόφ. 12(Δ15)/30-09-2017 και το υπ’ αριθμ. 14766/17-6-2015 έγγραφο προς την 
αρμόδια αντιδήμαρχο και η σχετική αίτηση 20 δημοτών. Το θέμα συζητήθηκε 
και στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 7/31-3-2018. 

 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 (αίτηση 13 δημοτών). Πρακτ. 1/Απόφ. 7Γ/ 25.9.14, το 
υπ’ αριθμ. 14766/17-6-2015 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδήμαρχο και η σχετική 
αίτηση 13 δημοτών. Στη συνεδρίαση Τ.Σ., έπειτα από το υπ’ αριθμ. 4030/26-2-2015 

έγγραφο του Αντιδημάρχου Άρδευης, συζητήθηκε εκ νέου το θέμα, του εν λόγω 
αγωγού και αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η επέκτασή του. Πρακτικό 2/Αποφ. 7/12-

3-2015. Το εν λόγω θέμα συμπεριλαμβανόταν στις προτάσεις για την κατάρτιση 
του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Πρακτικό 2/Απόφ. 12(21)/20-10-2014,  Πρακτικό 
2/Απόφ. 2(Δ16)/25.11.2016 και Πρακτικό 3/Απόφ. 12(Δ16)/30-09-2017. Το θέμα συζητήθηκε 
και στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 8/31-3-2018. 

 Εφαρμογή ηλεκτρονικής -ψηφιακής κάρτας για τη χρήση των δημοτικών 
γεωτρήσεων, αφενός μειώνοντας 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.  Πρακτ. 1/Απόφ. 7Δ/ 25.9.14. 

 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 
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συνδεθεί με τον αγωγό της γεώτρησης “Φωτίου” με λάστιχο πολύ λίγων 
μέτρων. Πρακτ. 1/Απόφ. 7Β/ 25.9.14. Το εν λόγω θέμα συμπεριλαμβανόταν στις 
προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. 

 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. Και  Αντικατάσταση 
σωλήνων δικτύου άρδευσης από Φ200 σε Φ120. Πρακτ. 1/Απόφ. 7ΣΤ/ 25.9.14, Πρακτικό 
2/Απόφ. 12(22)/20-10-2014, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Δ17)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 12(Δ17)/30-09-

2017. 

 Επέκταση αγωγού άρδευσης της γεώτρησης "Φωτίου" στην περιοχή "Πηγάδια" 
έκτασης περίπου 800 μέτρων για την εξυπηρέτηση γεωργών της 
περιοχής. Πρακτικό 2/ Απόφ. 7/12.03.2015. 

 Μελέτη άρδευσης ολόκληρου του κτήματος λόγω αναδασμού.  Πρακτικό 2/Απόφ. 
12(23)/20-10-2014, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Δ18)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 12(Δ18)/30-09-2017. 

 Απαγόρευση αυθαίρετων επεκτάσεων αγωγών άρδευσης από αρδευτές εκτός 
των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 9/31-3-2018, 

Πρακτικό 4/ Απόφ. 25/18-4-2018. Μια επέκταση αγωγού άρδευσης η οποία έγινε από 
δημότη Λιβαδίου με δική του πρωτοβουλία καταγγέλθηκε από το Τοπικό 
Συμβούλιο Δολίχης. Πρακτικό 5/ Απόφ. 31/30-8-2018. 

 Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση «Καζατζή - Περάσα». Πρακτικό 4/ Απόφ. 
27/18-4-2018. 

 Υλοποιήθηκαν: 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των 
βλαβών όποτε της ζητήθηκε. Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο 
τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία.  

2. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου και Ψόφος τοποθετήθηκαν πόρτες 
και παράθυρα για την ασφάλεια και συντήρησή τους. 

3. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου, Λούκια και Σφαγείο 
εγκαταστάθηκαν συσκευές χρήσης ψηφιακής κάρτας (USB) από τους αρδευτές 
των κτημάτων, οι οποίες δεν τέθηκαν ακόμη σε λειτουργία. 

4. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες 
της άρδευσης, το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση  για πέντε (5) 
μήνες. Το έτος 2017, 2018 και 2019 επαναπροσλήφθηκε υδρονομέας με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης (δεν υπήρξε σχετική εισήγηση από το Τοπικό 
Συμβούλιο).  

5. Για την επέκταση του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” από ποιμν. Νικ. Τζίκα 
μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα (αίτηση 13 δημοτών) 
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αποκαταστάθηκε η βλάβη στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Ν. 
Τζίκα, με σκοπό η άρδευση να επεκτείνεται μέχρι την εγκατάσταση του 
υφιστάμενου αγωγού, ο οποίος τελεί υπό έλεγχο για την ποιότητα και την 
αντοχή του.  

 
Εικόνα 27: Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση «Κάμπος» (μαύρο χρώμα) 

6. Επεκτάθηκε τμήμα του αγωγού της γεώτρησης «Δραγασιά» έκτασης 400 

μέτρων (27.8.2019) παράλληλα σε υφιστάμενο αγωγό της ίδιας γεώτρησης 

(εικόνα 27). Η επέκταση έγινε με απευθείας ανάθεση σε εργολάβο από το Δήμο 
και σε υπόδειξη από τον Τοπ. Σύμβουλο Βασ. Τσακνάκη, παρακάμπτοντας το 
Συμβούλιο της Δολίχης και την απόφασή του, στην οποία υπήρχαν σαφείς 
οδηγίες, με  αποτύπωση των αγωγών σε χάρτη, για το ακριβές σημείο όπου 
χρειαζόταν η επέκταση. Αποτέλεσμα ήταν να τοποθετηθούν 400 μέτρα αγωγού 
εκεί όπου ουσιαστικά δεν χρειάζεται και οι 20 και πλέον αιτούντες 
εξακολουθούν να μην εξυπηρετούνται από τη γεώτρηση της «Δραγασιάς». 



 

 

Στόχοι που Τέθηκαν (Πού θέλουμε να πάμε;) 61 

 

Δεν υλοποιήθηκαν: 
Κανένα άλλο αίτημα δεν υλοποιήθηκε. Ούτε η 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 (αίτηση 20 δημοτών), η οποία αποτελεί χρόνιο 
αίτημα δημοτών.  

. 

ΙΒ. Καθαριότητα – Πράσινο – Φωτισμός 

Ζητήθηκαν από το Δήμο: 
 Καθαριότητα όλων των χώρων (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. 

Κοιμητήριο). Πρακτ. 1/Απόφ. 9/25.9.14. 

 Φωταγώγηση πάρκου ενδιάμεσα από την Εκκλησία και την πλατεία. Πρακτ. 1/ 

Απόφ. 8Β/ 25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 
3/Απόφ. 12(ΣΤ20)/30-09-2017.  

 Φωταγώγηση πάρκου στο “Μετόχι”. Πρακτ. 1/Απόφ. 8Γ/ 25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 
20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 12(ΣΤ20)/30-09-2017, Πρακτικό 
3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 15(4)/31-3-2018. 

 Φωταγώγηση δρόμου από το “Μετόχι” -στο ύψος της οικίας Αθανασίου 
Γκόγκου- με κατεύθυνση ανατολικά μέχρι και την οικία της Θεοδώρας 
Τσακνάκη και με κατεύθυνση δυτικά μέχρι το Κοιμητήριο. Πρακτ. 1/ Απόφ. 
8Δ/25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 
12(ΣΤ20)/30-09-2017, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 15(4)/31-3-2018. 

 Φωταγώγηση δημοτικού σχολείου. Πρακτ. 1/Απόφ. 8Ε/ 25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 
20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 12(ΣΤ20)/30-09-2017. 

 Φωταγώγηση οδού -απέναντι από το δημ. σχολείο -κατεύθυνση προς Νότο- από 
την οικία του Ηλία Λιόλιου μέχρι την οικία του Ηλία Τσακνάκη. Πρακτ. 1/ Απόφ. 
8ΣΤ/25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 
3/Απόφ. 12(ΣΤ20)/30-09-2017. 

 Φωταγώγηση παρτεριού στην περιοχή των “Σουγλάδων”. Πρακτ. 1/ Απόφ. 
8Ζ/25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 
12(ΣΤ20)/30-09-2017, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 15(5)/31-3-2018. 

 Φωταγώγηση δρόμου από Βάια Αστερίου μέχρι και Παπακωνσταντίνου 
Γεώργιο του Κων/νου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 8Η/25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 
2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 12(ΣΤ20)/30-09-2017, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ 

Απόφ. 15(2)/31-3-2018. 
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Στόχοι που Τέθηκαν (Πού θέλουμε να πάμε;) 62 

 

 Φωταγώγηση δρόμου από Απόστολο Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο. Πρακτ. 1/ Απόφ. 
8Θ/25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 
12(ΣΤ20)/30-09-2017, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 15(1)/31-3-2018. 

 Φωταγώγηση δρόμου από Στέφανο Γκόγκο μέχρι Θωμά Λιόλιο. Πρακτ. 1/ Απόφ. 
8Ι/25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 
12(ΣΤ20)/30-09-2017. 

 Φωταγώγηση δρόμου στη δυτική πλευρά του δημοτικού σχολείου και του 
παρτεριού απέναντι από το Σπύρο Φωτίου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 8ΙΑ/ 25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 
12(24)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(ΣΤ21)/25.11.2016, Πρακτικό 3/Απόφ. 12(ΣΤ20)/30-09-2017, 

Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 15(3)/31-3-2018. 

 

 

 

Εικ. 28: Καθαρισμός περιβάλλοντος, περιποίηση πράσινου 

Υλοποιήθηκαν: 

1. Η Υπηρεσία του Δήμου στον τομέα του πρασίνου, μέχρι σήμερα, 
ανταποκρίθηκε και λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένης της 
τακτικής αποψίλωσης των μεγάλων και ανοικτών χώρων της Κοινότητας. 

2. Στο τομέα της καθαριότητας, επίσης, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα 
προβλήματα. 

3. Φωταγωγήθηκαν μόνο το δημοτικό σχολείο και το πάρκο Λιολιάδων, όπου 

υπήρχε η εγκατάσταση και έγινε η σωστή ρύθμιση. 

4. Ο δημοτικός φωτισμός επεκτάθηκε κατά δύο λαμπτήρες στην είσοδο της 
Κοινότητας έως την επιχείρηση του Δημ. Αντωνίου. 
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https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2cebf-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2016-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacebf-3-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb4ceb7cebccebfcf84ceb9cebacebfcf8d-cf86cf89cf84ceb9cf83.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2cebf-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2016-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacebf-3-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-15-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb4ceb9cebacf84cf8dcebfcf85-cf86cf89cf84ceb9cf83cebccebfcf8d-ceb51.pdf
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5. Χορηγήθηκε για μία περίοδο (2016) πάγια εντολή 1000 ευρώ στον Πρόεδρο της 
Κοινότητας, ποσό το οποίο διατέθηκε για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Πρακτικό 10/ αποφ. 87/2016. 

ΙΓ. Συμμετοχή στον Τύπο και τα ΜΜΕ 

 Ιερόσυλοι γκρέμισαν το Ιερό εκκλησίας στη Δολίχη -ΕΡΤ 2019 

(video). Συμμετοχή στην εκπομπή ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΑ της ΕΡΤ για το ίδιο θέμα. 

 Εκπομπή «Ταξιδεύοντας στην Παράδοση» προβολή της Δολίχης 

Ελασσόνας, EURO ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2018. 

 Στη Δολίχη πίνουν «βρόμικο» νερό (eleftheria.gr, 1-9-2017) , Νερό δηλητήριο 

πίνουν στη Δολίχη (ΕΡΤ Λάρισας, 1-9-2017). 

 Πώς επηρέασε η κρίση τους Λαρισαίους (eleftheria.gr, 1-3-2017). 

 Οι επιπτώσεις στην υγεία από την πρόσληψη νιτρικών μέσω του πόσιμου νερού. 
Η περίπτωση της κοινότητας Δολίχης Δ. Ελασσόνας. 

 Η Αρχαία Περραιβική Τρίπολη και το Φεστιβάλ (musicradio.gr, 2016). 

 Η Κοινότητα της Δολίχης στο Δήμο Ελασσόνας: Η πολιτική των τριών κάδων 

ανακύκλωσης και μια πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας 

(2015). 

 Βοσκότοπος έγινε αρχαιολογικός χώρος στο Καστρί Δολίχης 1-4-2015 

(eleftheria.gr), (radioelassona.gr) 

Από τη συντακτική ομάδα της elassona-city.gr και του εκδότη αυτής, Αντώνη Λιάνου,  
καθώς και από διαδικτυακό δημοψήφισμα το οποίο διεξήχθη πριν λίγους μήνες, ο 
πρόεδρος της κοινότητας Δολίχης, Ευάγγελος Τσακνάκης, βραβεύτηκε ως ο πιο 
παραγωγικός πρόεδρος κοινότητας του δήμου Ελασσόνας (3-2019). 

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο πρόεδρος έκανε την εξής δήλωση: 

«Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή, Φίλε Αντώνη και αγαπητοί συνεργάτες 
της elasona-city σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε σήμερα. Ξέρετε, 
οι πρόεδροι προσπαθούν για το καλύτερο της κοινότητάς τους. Εγώ λειτούργησα και 
λειτουργώ μ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον προβλεπόμενο 
τρόπο. Ήταν αρκετοί εκείνοι, ακόμη και μέλη της δημοτικής αρχής, οι οποίοι κατά 
καιρούς μου έχουν πει ότι -ξέρεις, ο τρόπος που λειτουργείς δεν είναι ο ενδεδειγμένος. 
Αλλά αν γύριζα το χρόνο πίσω θα λειτουργούσα πάλι με τον ίδιο, ακριβώς, τρόπο. 
Συγχαρητήρια στον Αντώνη Λιάνο για τα δέκα χρόνια προφοράς και καλή επιτυχία σε 
ό,τι και αν κάνει στο εξής». 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cebfcf86-87-cf80cf81ceb1cebacf84-10-2016-cf83cf8dcf83cf84ceb1cf83ceb7-cf80ceacceb3ceb9ceb1cf82-cf80cf81cebfcebaceb1cf84ceb1ceb2.pdf
https://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/ierosyloi-gkremisan-to-iero-ekklisias-sti-dolichi-gia-na-vroyn-lires/
https://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/larisa/ierosyloi-gkremisan-to-iero-ekklisias-sti-dolichi-gia-na-vroyn-lires/
https://webtv.ert.gr/ert3/me-to-tria/ierosyloi-gkremisan-ekklisia-sti-dolychi-elassonas-psachnontas-lires/
https://www.youtube.com/watch?v=qtH-s-EuFUg
https://www.youtube.com/watch?v=qtH-s-EuFUg
https://www.youtube.com/watch?v=qtH-s-EuFUg
https://doliche14.files.wordpress.com/2015/12/eleftheria-1-9-17.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2015/12/eleftheria-1-9-17.pdf
http://www.ert.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B1/nero-dilitirio-pinoun-sti-dolichi/
http://www.ert.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B1/nero-dilitirio-pinoun-sti-dolichi/
https://doliche14.files.wordpress.com/2015/12/eleftheria-28-2-17.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2015/12/eleftheria-28-2-17.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/05/cebfceb9-ceb5cf80ceb9cf80cf84cf8ecf83ceb5ceb9cf82-cf83cf84ceb7cebd-cf85ceb3ceb5ceafceb1-ceb1cf80cf8c-cf84ceb7cebd-cf80cf81cf8ccf83cebb.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/05/cebfceb9-ceb5cf80ceb9cf80cf84cf8ecf83ceb5ceb9cf82-cf83cf84ceb7cebd-cf85ceb3ceb5ceafceb1-ceb1cf80cf8c-cf84ceb7cebd-cf80cf81cf8ccf83cebb.pdf
http://www.musicaradio.gr/m-text/poli-politismos/589-i-arxaia-perraiviki-tripolis-kai-to-festival
https://doliche.gr/2015/12/29/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%87%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83/
https://doliche.gr/2015/12/29/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%87%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83/
https://doliche.gr/2015/12/29/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%87%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83/
https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/5783-.html
https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/5783-.html
http://www.radioelassona.gr/2015/04/kastri.html
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Εικόνα 29: Τιμητική βράβευση προέδρου Δολίχης 

 

 

Εικόνα 30: Τιμητική Βράβευση Προέδρου Δολίχης 

Η βράβευση έγινε από την εκπρόσωπο των Μαμάδων Ελασσόνας, Εύη Θεοδωράκη, η 
οποία κατάγεται και από τη Δολίχη. (βλ. εδώ) 

 

https://doliche.gr/2019/03/12/%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C/
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ΙΔ. Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων  
 Αίτηση Μαντζάρα Παναγιώτας για επισκευή βλάβης αγωγού άρδευσης στη 

θέση ΣΥΚΙΑ 

 Αίτηση 13 δημοτών για επέκταση αγωγού άρδευσης ΠΕΡΑΣΑ 

 Αίτηση 20 δημοτών για επέκταση αγωγού άρδευσης γεώτρησης Δραγασιάς  

 Αίτηση Α.Ο.Δ. για εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Αίτηση Αντωνίου Δημητρίου και Λιόλιου Θωμά για ασφαλτόστρωση δρόμου 

 Αίτηση Θεωδωράκη Αθανασίου για κατασκευή πεζοδρομίου 

 Αίτηση Θεωδωράκη Σωτηρίας για επέκταση αγωγού άρδευσης 

 Αίτηση Μαντζάρα Φώτιου για επισκευή δρόμου στην οικία του 

 Αίτηση Μαντζάρα Φώτιου, Μαντζάρα Δημητρίου και Μαντζάρα Θωμά για 

τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση δρόμου 

 Αίτηση Συλλόγου Γυναικών για παραχώρηση χρήσης αίθουσας 

 Αίτηση Τιγανή Παναγιώτη για ασφαλτόστρωση στον δρόμο στην οικία του 

 Αίτηση Τσιόγκα Ζ. Δημητρίου για στάση Λεοφωρέιου ΚΤΕΛ 

 Αίτηση Τσιόγκα Ζ. Δημητρίου για τεχνικό, παγκάκια και μειωτή ταχύτητας 

 Απάντηση αίτησης Δημ. Τσιόγκα για τους μειωτές ταχύτητας 

 Αίτηση Θεοδωράκη Σωτηρίας για διαμόρφωση αγροτικού δρόμου 

Συμπερασματικά 

Από τους στόχους που έχουν τεθεί και τον απολογισμό που πραγματοποιήθηκε 
(9/2014-8/2019), διακρίνοντας τα προβλήματα σε διαχειριστικά και σε εκείνα που 
απαιτούν τεχνικά έργα για να υλοποιηθούν –μικρά και μεγάλα– καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι τα διαχειριστικά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται σε 
αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης, άρδευσης, καθαριότητας και περιποίησης του 
πρασίνου λύνονται σχετικά επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Θέματα, 
ακόμη, που σχετίζονται με τη λειτουργία του Τοπικού Καταστήματος και του Ιατρείου 
επιλύθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τη συμβολή του Προέδρου της Κοινότητας. Η 
στήριξη των πολιτιστικών φορέων και παρεμβάσεις που σχετίζονται με ανοικτούς 
χώρους, όπως η δημιουργία πιστοποιημένης παιδικής χαράς, δίνουν θετικό πρόσημο 
στο έργο της δημοτικής αρχής. 

Στον αντίποδα, συν των άλλων, βρίσκεται η προστασία των αρχαιολογικών πραγμάτων 
και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που αφορά τον πρώην αγροτικό 
συνεταιρισμό το οποίο είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να επιλυθεί προς όφελος της 
Κοινότητας. 

https://doliche14.files.wordpress.com/2018/06/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-cebcceb1cebdcf84ceb6ceaccf81ceb1-cf80ceb1cebdceb1ceb3ceb9cf8ecf84ceb1-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/06/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-cebcceb1cebdcf84ceb6ceaccf81ceb1-cf80ceb1cebdceb1ceb3ceb9cf8ecf84ceb1-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-13-ceb4ceb7cebccebfcf84cf8ecebd-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-20-ceb4ceb7cebccebfcf84cf8ecebd-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-ceb1-cebf-ceb4-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf81ceb3ceb1cf83ceafceb5cf82-cf83cf84ceb9cf82-ceb1ceb8cebbceb7cf84ceb9ceba.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-ceb1cebdcf84cf89cebdceafcebfcf85-ceb4ceb7cebcceb7cf84cf81ceafcebfcf85-cebaceb1ceb9-cebbceb9cf8ccebbceb9cebf.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-ceb8ceb5cf89ceb4cf89cf81ceaccebaceb7-ceb1ceb8ceb1cebdceb1cf83ceafcebfcf85-ceb3ceb9ceb1-cebaceb1cf84ceb1cf83.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-ceb8ceb5cf89ceb4cf89cf81ceaccebaceb7-cf83cf89cf84ceb7cf81ceafceb1cf82-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-cebcceb1cebdcf84ceb6ceaccf81ceb1-cf86cf8ecf84ceb9cebfcf85-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf80ceb9cf83cebaceb5cf85ceae-ceb4.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/unnamed-file-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/unnamed-file-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-cf83cf85cebbcebbcf8cceb3cebfcf85-ceb3cf85cebdceb1ceb9cebacf8ecebd-ceb3ceb9ceb1-cf80ceb1cf81ceb1cf87cf8ecf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-cf84ceb9ceb3ceb1cebdceae-cf80ceb1cebdceb1ceb3ceb9cf8ecf84ceb7-ceb3ceb9ceb1-ceb1cf83cf86ceb1cebbcf84cf8ccf83.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-cf84cf83ceb9cf8cceb3cebaceb1-ceb6-ceb4ceb7cebcceb7cf84cf81ceafcebfcf85-ceb3ceb9ceb1-cf83cf84ceaccf83ceb7-cebb.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-cf84cf83ceb9cf8cceb3cebaceb1-ceb6-ceb4ceb7cebcceb7cf84cf81ceafcebfcf85-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb5cf87cebdceb9ceba.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80ceaccebdcf84ceb7cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-ceb4ceb7cebc-cf84cf83ceb9cf8cceb3cebaceb1-ceb3ceb9ceb1-cf84cebfcf85cf821.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/03/ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7-ceb8ceb5cebfceb4cf89cf81ceaccebaceb7-cf83cf89cf84ceb7cf81ceafceb1.pdf
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Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στα προβλήματα που απαιτούν κάποια τεχνικά έργα 
όπως είναι εκείνο της επίλυσης της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, τα 
αντιπλημμυρικά έργα και οι βλάβες της εσωτερικής οδοποιίας. Τα τεχνικά έργα που 
πραγματοποιήθηκαν περιορίζονται στην ασφαλτόστρωση δύο χωματόδρομων εντός 
οικισμού, στην κατασκευή ενός πεζοδρομίου ως αντιπλημμυρικό έργο, στην 
κατασκευή κρασπεδορείθρων δυτικά του γηπέδου και στο άνοιγμα μεγαλύτερης 
επιφάνειας και τοποθέτησης σχάρας άνωθεν του κεντρικού αγωγού μετακίνησης 
όμβριων υδάτων, στο ύψος της οικίας του Λιόλιου Αθ. Θωμά, προκειμένου να 
προληφθούν, ως ένα βαθμό, οι συνέπειες από παρόμοιες πλημμύρες που επλήγησαν τα 
τελευταία χρόνια τη Δολίχη. Τα πραγματικά και χρόνια αιτήματα των δημοτών της 
Δολίχης έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία του Δήμου, ήδη από την ανάληψη των 
καθηκόντων μας, τεκμηριωμένα με πρωτόκολλα. Για την κατασκευή του 
προαναφερόμενου πεζοδρομίου η δημοτική αρχή δεν έλαβε σχετική γνωμοδότηση από 
το Τοπικό Συμβούλιο, αφού υπάρχουν σε άλλα σημεία του οικισμού οικίες και 
αποθήκες οι οποίες πλημμύρισαν και υπέστησαν ζημιές από τις τελευταίες πλημμύρες 
όπως αποδεικνύεται από τις εκθέσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα 
κρασπεδόρειθρα δυτικά του γηπέδου πρέπει να αφαιρεθούν, όπως διαπίστωσε εκ των 
υστέρων η Τεχνική Υπηρεσία, καθώς δεν είναι λειτουργικά επειδή τα όμβρια ύδατα 
λιμνάζουν σε σημείο πριν από την είσοδό τους στο φρεάτιο. 

Το πρόβλημα του πόσιμου νερού αποτελεί ζωτικής σημασίας θέμα, το οποίο δεν έχει 
λυθεί ακόμη. Η τοποθέτηση του υποβρυχίου στη θέση “Καλόγηρος”, η οποία έγινε 
έπειτα από επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές οχλήσεις του Προέδρου της 
Κοινότητας προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ και τον Δήμαρχο, δεν κατάφερε να 
μειώσει το όριο των νιτρικών στο πόσιμο νερό, τα οποία εξακολουθούν να 
υπερβαίνουν το νομοθετημένο όριο των 50mg/l. Το θέμα έλαβε διαστάσεις 
δημοσιότητας, έγινε ερώτηση βουλευτή στον αρμόδιο υπουργό και επενέβη ο 
εισαγγελέας με αποτέλεσμα να ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης ανόρυξης και 
αξιοποίησης νέας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Χατζηγώγου” Μηλέας -

Σαρανταπόρου. Μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της Δολίχης πίνουν νερό με αυξημένα 
νιτρικά. 

Το νερό στις κτηνοτροφικές ποτίστρες σπαταλιέται αδίκως με τις όποιες αρνητικές 
συνέπειες για το περιβάλλον, την ενέργεια και τα υποβρύχια των υδρευτικών 
γεωτρήσεων. 

Η κατάφωρη αδικία των χρεώσεων στην ύδρευση ποιμνιοστασίων δημοτών Δολίχης 
και Λιβαδίου δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. 

Τα προβλήματα, επίσης, που προέκυψαν από τις πλημμύρες των τελευταίων ετών (15-

6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016) και ο κίνδυνος επανάληψής τους, αποτελούν θέματα 

ζωτικής σημασίας, αλλά και θέματα διαφύλαξης της περιουσίας των κατοίκων. Η 

μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει εκπονηθεί βρίσκεται υπό ένταξη στο 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. 
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Οι βλάβες εσωτερικής οδοποιίας δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ 
είναι και επικίνδυνες για την ασφάλειά τους τόσο των πεζών όσο και των οδηγών. 

Η αγροτική οδοποιία συντηρείται έπειτα από αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου. 

Η Υπηρεσία της άρδευσης λειτουργεί ικανοποιητικά. Ένα από τα δύο χρόνια αιτήματα 
που αφορούν επεκτάσεις αρδευτικών αγωγών έχει επιλυθεί μερικώς (τοποθεσία: 
Περάσα) και ένα άλλο δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμη (θέση: Κάμπος). 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ;) 
Τα κίνητρα, τα οποία μας παρακινούν και καθορίζουν τη συμπεριφορά μας, όταν είναι 
απαλλαγμένα από στοιχεία προσωπικού οφέλους θα δώσουν ανάλογους καρπούς ως 
αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, ενώ όταν τα κίνητρά μας σχετίζονται με άλλους 
σκοπούς τα αποτελέσματα των ενεργειών μας θα είναι ανάλογα. Ως έχοντες την 
οποιαδήποτε εξουσία και ευθύνη, μικρή ή μεγάλη, από τη θέση των τοπικών αρχόντων, 
εάν τα κίνητρά μας ταυτίζονται με τους λόγους που η πλειοψηφία των δημοτών μάς 
εξέλεξε, δηλαδή με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους, θα 
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τους. Όταν 
όμως τα κίνητρά μας σχετίζονται με προσωπικά, οικονομικά ή άλλα, συμφέροντα ή 
συμφέροντα ορισμένων δημοτών, ή, ακόμη καμιά φορά, με τη φιλαρέσκεια και τη 
ματαιοδοξία μας, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα μη ωφέλιμο για το ευρύτερο 
σύνολο, ίσως σε περιπτώσεις και βλαβερό. 

Όσον αφορά την υλοποίηση των ζητούμενων πραγμάτων θα πρέπει τα αυτονόητα να 
μην γίνονται ζητούμενα, όπως, για παράδειγμα, η επιβεβλημένη επίλυση του χρόνιου 
προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της Δολίχης. Δεδομένου του 
νέου ρόλου των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, μάλιστα, καθώς ο νόμος του 
Καλλικράτη διεύρυνε αρκετά το δήμο Ελασσόνας και τα τοπικά συμβούλια έχουν μόνο 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, πρέπει να έχουν καλή 

οργάνωση και να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα της κάθε 
κοινότητας. 

Προκειμένου, λοιπόν, να εξυπηρετηθεί το κοινό συμφέρον, κρίνεται, αρχικά, 
απαραίτητη η ανάλυση του περιβάλλοντος του δήμου στον τομέα των οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων, των υποδομών και του ανθρώπινου πληθυσμού. Η οικονομική 
κατάσταση του δήμου, τα προϋπολογιζόμενα έξοδα  και τα προσδοκώμενα έσοδα, η 
κατάσταση των υποδομών κάθε κοινότητας και του δήμου συνολικά, οι ανάγκες των 
δημοτών σε επίπεδο επαγγελματικό, διαβίωσης και πολιτισμού αποτελούν στοιχεία 
ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου, τα οποία θα λαμβάνονται πάντα 
υπ’ όψιν σε συνάρτηση με τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι η 
εικόνα της γενικότερης οικονομίας της χώρας. Για τον λόγο αυτό αναλύθηκε το 
εσωτερικό περιβάλλον της Κοινότητας της Δολίχης (ενότητα «Πού είμαστε;»). 

Ο σαφής προσανατολισμός της δημοτικής Αρχής αποτελεί προϋπόθεση ώστε να 
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επιλυθούν τα προβλήματα και να επιτευχθούν οι στόχοι της. Από τις αποφάσεις του 
Τοπικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν μόνο εισηγητικό χαρακτήρα, προκύπτουν οι 
στόχοι που τέθηκαν για να επιλυθούν τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της Δολίχης 
(ενότητα «Πού θέλουμε να πάμε;»). 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, λοιπόν, πρέπει να αναλυθεί η κατάσταση του 
περιβάλλοντος (εσωτερικό και εξωτερικό), να τεθούν οι υγιείς στόχοι και να 
υλοποιηθούν από ανθρώπους που τα κίνητρά τους αφορούν μόνο αυτόν τον σκοπό, 
στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών. 

Όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση του Δήμου Ελασσόνας, εστιάζοντας στα 
συγκριτικά του πλεονεκτήματα, κυρίαρχο πλεονέκτημα αποτελεί η τοποθεσία του στις 
δυτικές παρυφές του Ολύμπου, το όνομα του οποίου αποτελεί διεθνές “brand name”. Η 
οποιαδήποτε αναφορά στο μυθικό βουνό, όπως και η δημιουργία μυθολογικού πάρκου 
ενδείκνυται σαφώς. Στο Πύθιο, τη Δολίχη, την Άζωρο, τη Μηλέα και το Σαραντάπορο 
υφίστανται αναξιοποίητοι (ή μερικώς αξιοποιημένοι) αρχαιολογικοί χώροι. Η Μάχη 
του Σαρανταπόρου, ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Νικοτσάρας και άλλα ιστορικά 
πρόσωπα αποτελούν ιστορική κληρονομιά του δήμου Ελασσόνας. Οι μονές, οι 
βυζαντινοί ναοί, τα μουσεία και άλλα μνημεία βρίσκονται διάσπαρτα στις κοινότητες 
και την Ελασσόνα. Η “Φέτα Ελασσόνας” και η Προστατευμένη Ονομασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ) για τα αμνοερίφια Ελασσόνας κατοχυρώθηκαν έπειτα από πολλές 
προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και αποτελούν διαφημιζόμενα προϊόντα. Στον 
Όλυμπο ευδοκιμούν βότανα και αρωματικά φυτά. Τα στοιχεία αυτά οφείλουμε να τα 
συνδέσουμε και να τα προωθήσουμε ως ενιαίο προϊόν στο πλαίσιο του αρχαιολογικού, 
θρησκευτικού, ορειβατικού και γευσιγνωστικού τουρισμού, ευνοώντας και την 
επιχειρηματικότητα στους τομείς αυτούς. Με την λειτουργία τουριστικού γραφείου 
στις υποδομές του δήμου, αφού το καταρτισμένο προσωπικό του οποίου θα έχει 
πλήρως και λεπτομερώς καταγράψει τα σχετικά στοιχεία, θα πραγματοποιούνται 
συντονισμένες εκδρομές, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στην περιοχή, 
τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Η συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Λάρισας και με άλλες Υπηρεσίας είναι απαραίτητη, όπως επίσης 
απαραίτητη είναι και η συμβολή των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν 
αξιόλογο έργο που το χαρακτηρίζουν μοναδικότητες. 

Ο προσανατολισμός της εκάστοτε δημοτικής αρχής προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
αναγκαίος για να επιτευχθεί η τουριστική ανάδειξη της περιοχής. Το γεγονός ότι η 
ανατολική πλευρά του Ολύμπου είναι περισσότερο αναπτυγμένη τουριστικά δεν 
σημαίνει ότι εμποδίζει την ανάπτυξη της νοτιοδυτικής πλευράς, αντιθέτως, μάλιστα, 
μπορεί να συμβάλλει θετικά καθώς ο τουριστικός πληθυσμός θα έχει επιπλέον 
επιλογές επίσκεψης και ξενάγησης. 

Το όραμα, λοιπόν, όπως αναλύθηκε παραπάνω, διατυπώνεται στις παρακάτω γραμμές: 

«Η χάραξη στρατηγικής από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, οι οποίοι έχουν 
ως γνώμονα το κοινό συμφέρον και μόνο, για τη βελτίωση της καθημερινότητας 



 

 

Παράρτημα Α: Κατάλογος Αποφάσεων Τοπ. Συμβουλίου Δολίχης 69 

 

και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Μετά από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, καθώς και με τη λειτουργία 
τουριστικών υποδομών, η περιοχή της Ελασσόνας δύναται να αναδειχθεί ως 
ιδιαίτερο τμήμα της χώρας με μοναδικά χαρακτηριστικά». 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΟΛΙΧΗΣ  

  
Εικ. 31: Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης 

2019 

1 Ιερόσυλη Ενέργεια -Ζημιά στο ναό Αγίου Γεωργίου- Καταγγελία 

2018 

31 Καταγγελία για την επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση «Χαλκίδη» 

30 Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κτημάτων 

29 Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των βοσκοτόπων εντός των ορίων της 

Κοινότητας Δολίχης 

28 Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και αγροτικής οδοποιίας 

27 Εξέταση αίτησης Τσακνάκη Παναγιώτη κ.ά. τριών δημοτών για επέκταση αγωγού 

άρδευσης στη θέση Καζατζή-Περάσα 

26 Εξέταση Αίτησης Σιντόροβα Μαρίνας του Βλαντιμίρ για αποκατάσταση αγροτικής 

οδοποιίας 

25 Εξέταση αίτησης Μπανάσα Κ. Γεωργίου για επέκταση αγωγού άρδευσης 

24 Εξέταση αίτησης Θεοδωράκη Αν. Σωτηρίας για διαμόρφωση αγροτικού δρόμου 

23 Συμμετοχή της Τ.Κ. στη δράση Lets Do it Greece 

22 Διαχείριση περιουσίας πρώην αγροτικού συνεταιρισμού Δολίχης 

21 Τοποθέτηση Κλιματιστικού για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και λειτουργία του 

καταστήματος 

20 Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων βάσει σχεδίου αναδασμού 

19 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας 

18 Συνέχιση των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο Καστρί Δολίχης 

https://doliche14.files.wordpress.com/2019/02/ce91cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2019-ce99ceb5cf81cf8ccf83cf85cebbceb7-ce95cebdceadcf81ceb3ceb5ceb9ceb1-ce96ceb7cebcceb9ceac-cf83cf84cebf-cebdceb1cf8c-ce91ceb3ceafcebfcf85-ce93ceb5cf89cf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/08/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-31-2018-cebaceb1cf84ceb1ceb3ceb3ceb5cebbceafceb1-ceb3ceb9ceb1-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/08/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-30-2018-ceadceb3cebacf81ceb9cf83ceb7-ceb5cebacebcceafcf83ceb8cf89cf83ceb7cf82-cf83cf87cebfcebbceb9cebacf8e.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/08/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-29-2018-ceb3cebdcf89cebccebfceb4cf8ccf84ceb7cf83ceb7-cf83cf87ceb5cf84ceb9cebaceac-cebcceb5-cf84ceb7-cf87cf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/08/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-29-2018-ceb3cebdcf89cebccebfceb4cf8ccf84ceb7cf83ceb7-cf83cf87ceb5cf84ceb9cebaceac-cebcceb5-cf84ceb7-cf87cf81.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-27-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-27-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/08/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-28-2018-cf83cf85cebdcf84ceaecf81ceb7cf83ceb7-ceb1cebdcf84ceb9cf80cf85cf81ceb9cebacf8ecebd-ceb6cf89cebdcf8e.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-27-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf841.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-27-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf841.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-26-2018-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-cf83ceb9cebdcf84cf8ccf81cebfceb2ceb1-cebc.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-26-2018-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-cf83ceb9cebdcf84cf8ccf81cebfceb2ceb1-cebc.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-25-2018-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-cebccf80ceb1cebdceaccf83ceb1-ceba-ceb3ceb5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-24-2018-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-ceb8ceb5cebfceb4cf89cf81ceaccebaceb7-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-24-2018-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-ceb8ceb5cebfceb4cf89cf81ceaccebaceb7-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-23-2018-cf83cf85cebccebcceb5cf84cebfcf87ceae-cf84ceb7cf82-cf84-ceba-cf83cf84ceb7-ceb4cf81ceaccf83ceb7-lets-do-it.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-23-2018-cf83cf85cebccebcceb5cf84cebfcf87ceae-cf84ceb7cf82-cf84-ceba-cf83cf84ceb7-ceb4cf81ceaccf83ceb7-lets-do-it.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-22-2018-ceb4ceb9ceb1cf87ceb5ceafcf81ceb9cf83ceb7-cf80ceb5cf81ceb9cebfcf85cf83ceafceb1cf82-cf80cf81cf8eceb71.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-22-2018-ceb4ceb9ceb1cf87ceb5ceafcf81ceb9cf83ceb7-cf80ceb5cf81ceb9cebfcf85cf83ceafceb1cf82-cf80cf81cf8eceb71.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-21-2018-cf84cebfcf80cebfceb8ceadcf84ceb7cf83ceb7-cebacebbceb9cebcceb1cf84ceb9cf83cf84ceb9cebacebfcf8d-ceb31.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-21-2018-cf84cebfcf80cebfceb8ceadcf84ceb7cf83ceb7-cebacebbceb9cebcceb1cf84ceb9cf83cf84ceb9cebacebfcf8d-ceb31.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-20-2018-ceb4ceb9ceb1cebccf8ccf81cf86cf89cf83ceb7-ceb1ceb3cf81cebfcf84ceb9cebacf8ecebd-ceb4cf81cf8ccebccf891.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-20-2018-ceb4ceb9ceb1cebccf8ccf81cf86cf89cf83ceb7-ceb1ceb3cf81cebfcf84ceb9cebacf8ecebd-ceb4cf81cf8ccebccf891.pdf
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17 Τακτική αποψίλωση του αρχαιολογικού χώρου Καστρί Δολίχης 

16 Λήψη μέτρων για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Καστρί Δολίχης 

15 Επέκταση δικτύου φωτισμού εντός του οικισμού της Δολίχης 

14 Αντικατάσταση τάπητα του γηπέδου μπάσκετ και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

13 Υπέρ Συλλόγων και Φορέων, Εργασίες στο γήπεδο της Δολίχης 

12 Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών παρελκόμενων 

11 Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση Προφήτης Ηλίας 

10 Ανοικτοί και Κοινόχρηστοι Χώροι, Έλεγχος των παιδικών χαρών 

9 Επεκτάσεις αγωγών άρδευσης εκτός ορίων Κοινότητας Δολίχης 

8 Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση Περάσα 

7 Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση Κάμπος6 Διαμόρφωση κεντρικού αγωγού 

μετακίνησης όμβριων υδάτων και καθάρισμα όλων των αυλακών 

5 Αντιπλημμυρικά Έργα – Όμβρια Ύδατα- Υλοποίηση έργων της ήδη εκπονημένης 

μελέτης 

4 Πεζοδρόμηση και των υπόλοιπων δρόμων εσωτερικής οδοποιίας 

3 Επισκευή όλων των βλαβών εσωτερικής οδοποιίας 

2 Αποκατάσταση αδικίας ΔΕΥΕΛ και Δήμου σχετικά με τις χρεώσεις κτηνοτρόφων 

Δολίχης και Λιβαδίου 

1 Έλεγχος σπατάλης νερού στις κτηνοτροφικές ποτίστρες (ενημέρωση για την 

ιστορικότητα του προβλήματος) 

2017 

16. Γνωστοποίηση κλήσης για ανάκριση του Προέδρου Τοπικής Κοινότητας στο 

Πταισματοδικείο Λάρισας ως μάρτυρας σχετικά με το θέμα του πόσιμου νερού της 

Δολίχης. Ανακεφαλαίωση του χρονικού του προβλήματος, των ενεργειών και των 

προτάσεων του Τοπικού Συμβουλίου (μη σύγκλιση Τ.Σ.) 
15. Επίλυση του χρόνιου προβλήματος του πόσιμου νερού 

14. Δημοπρασία Κοινοτικών Αγροτεμαχίων (Διακήρυξη Δημοπρασίας Κοινοτικών 

Αγροτεμαχίων) 
13. Γνωμοδότηση για τη δημιουργία Νέου Δήμου Ολύμπου (Δ.Ε. Λιβαδίου, 
Σαρανταπόρου, Ολύμπου και Καρυάς) 
12. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου 

Ελασσόνας  

11. Επικαιροποίηση αίτησης 20 δημοτών για επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση 

Κάμπος 

10. Εξέταση Αίτησης της Θεοδωράκη Σωτηρίας για επέκταση αγωγού άρδευσης 

9. Εξέταση Αίτησης Τιγανή Παναγιώτη για ασφαλτόστρωση δρόμου 

8. Εξέταση Αίτησης του Μαντζάρα Αθ. Φώτιου για επιδιόρθωση του δρόμου 

έμπροσθεν της οικίας του 

7. Εξέταση Αίτησης του Θεοδωράκη Αθανασίου για κατασκευή πεζοδρομίου 

6. Εξέταση Αίτησης του Μαντζάρα Αθ. Φώτιου, του Μαντζάρα Θ. Δημητρίου για 

τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση δρόμου 

5. Εξέταση Αίτησης του Αντωνίου Σ. Δημητρίου και του Λιόλιου Ν. Θωμά για 

https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-17-2018-cf84ceb1cebacf84ceb9cebaceae-ceb1cf80cebfcf88ceafcebbcf89cf83ceb7-cf84cebfcf85-ceb1cf81cf87ceb1ceb91.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-17-2018-cf84ceb1cebacf84ceb9cebaceae-ceb1cf80cebfcf88ceafcebbcf89cf83ceb7-cf84cebfcf85-ceb1cf81cf87ceb1ceb91.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-16-2018-cebbceaecf88ceb7-cebcceadcf84cf81cf89cebd-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cf80cf81cebfcf83cf84ceb1cf83ceaf1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-16-2018-cebbceaecf88ceb7-cebcceadcf84cf81cf89cebd-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cf80cf81cebfcf83cf84ceb1cf83ceaf1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-15-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb4ceb9cebacf84cf8dcebfcf85-cf86cf89cf84ceb9cf83cebccebfcf8d-ceb51.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-15-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb4ceb9cebacf84cf8dcebfcf85-cf86cf89cf84ceb9cf83cebccebfcf8d-ceb51.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-14-2018-ceb1cebdcf84ceb9cebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-cf84ceaccf80ceb7cf84ceb1-cf84cebfcf85-ceb3ceb71.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-14-2018-ceb1cebdcf84ceb9cebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-cf84ceaccf80ceb7cf84ceb1-cf84cebfcf85-ceb3ceb71.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-13-2018-cf85cf80ceadcf81-cf83cf85cebbcebbcf8cceb3cf89cebd-cebaceb1ceb9-cf86cebfcf81ceadcf89cebd-ceb5cf81ceb31.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-13-2018-cf85cf80ceadcf81-cf83cf85cebbcebbcf8cceb3cf89cebd-cebaceb1ceb9-cf86cebfcf81ceadcf89cebd-ceb5cf81ceb31.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2018-ceb1cf80cebfcebcceaccebacf81cf85cebdcf83ceb7-cf84cf89cebd-ceb5ceb3cebaceb1cf84ceb1cebbceb5cebbceb51.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2018-ceb1cf80cebfcebcceaccebacf81cf85cebdcf83ceb7-cf84cf89cebd-ceb5ceb3cebaceb1cf84ceb1cebbceb5cebbceb51.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-11-2018-ceb1cf80cebfcf80ceb5cf81ceaccf84cf89cf83ceb7-ceb5cf81ceb3ceb1cf83ceb9cf8ecebd-ceb4ceb9ceb1cebccf8c1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-11-2018-ceb1cf80cebfcf80ceb5cf81ceaccf84cf89cf83ceb7-ceb5cf81ceb3ceb1cf83ceb9cf8ecebd-ceb4ceb9ceb1cebccf8c1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2018-ceb1cebdcebfceb9cebacf84cebfceaf-cebaceb1ceb9-cebacebfceb9cebdcf8ccf87cf81ceb7cf83cf84cebfceb9-cf871.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2018-ceb1cebdcebfceb9cebacf84cebfceaf-cebaceb1ceb9-cebacebfceb9cebdcf8ccf87cf81ceb7cf83cf84cebfceb9-cf871.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2018-ceb5cf80ceb5cebacf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb1ceb3cf89ceb3cf8ecebd-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf821.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2018-ceb5cf80ceb5cebacf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb1ceb3cf89ceb3cf8ecebd-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf821.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf841.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf841.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-7-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf841.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-7-2018-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf841.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-6-2018-ceb4ceb9ceb1cebccf8ccf81cf86cf89cf83ceb7-cebaceb5cebdcf84cf81ceb9cebacebfcf8d-ceb1ceb3cf89ceb3cebf1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-6-2018-ceb4ceb9ceb1cebccf8ccf81cf86cf89cf83ceb7-cebaceb5cebdcf84cf81ceb9cebacebfcf8d-ceb1ceb3cf89ceb3cebf1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-5-2018-ceb1cebdcf84ceb9cf80cebbceb7cebccebccf85cf81ceb9cebaceac-ceadcf81ceb3ceb1-e28093-cf8ccebcceb2cf81ceb91.pdf
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https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2018-cf80ceb5ceb6cebfceb4cf81cf8ccebcceb7cf83ceb7-cebaceb1ceb9-cf84cf89cebd-cf85cf80cf8ccebbcebfceb9cf801.pdf
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https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2018-ceb5cf80ceb9cf83cebaceb5cf85ceae-cf8ccebbcf89cebd-cf84cf89cebd-ceb2cebbceb1ceb2cf8ecebd-ceb5cf83cf891.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2018-ceb1cf80cebfcebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb4ceb9cebaceafceb1cf82-ceb4ceb5cf85ceb5cebb1.pdf
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https://doliche14.files.wordpress.com/2017/06/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2017-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-cf84cebfcf85-cebcceb1cebdcf84ceb6ceaccf81.pdf
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ασφαλτόστρωση δρόμου 

4. Έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο Ελασσόνας 

3. Διαχείριση περιουσιακής κατάστασης που διαχειριζόταν ο πρώην Αγροτικός 

Συνεταιρισμός Δολίχης 

2. Γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου για μίσθωση ακινήτου στην ΤΚ Δολίχης από 

την COSMOTE (Εξέταση του αιτήματος από το δημοτικό συμβούλιο Ω49ΒΩΡΟ-

Ο1Δ), (Απόφαση για τη νομιμότητα της απόφασης του Δήμου) 
1. Συμμετοχή της Τοπικής Κοινότητας στη Δράση Let’s do it Greece 

2016 
3. Συνέλευση Κατοίκων για την Ακαλληλότητα του Πόσιμου Νερού 

2. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου 

Ελασσόνας 

1. Χρήση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου Δολίχης από την ιδιώτη Αβρανά 

Αγλαΐα 

2015 

10. Εξέταση αιτήσεως του Celami Alban του Hamit για παραχώρηση έκτασης για 

ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων (Σχετική απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΩΜΒ77ΛΡ-ΓΦΗ) 

9. Έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο 

Ελασσόνας (Έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης 7ΡΥΥΩΡΟ-2Ψ8) 

8. Λήψη άμεσων μέτρων για την υφιστάμενη κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο 

Καστρί Δολίχης (Έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας 1207/17-4-2015) 

7. Επέκταση αγωγού άρδευσης από τη γεώτρηση Φωτίου στην περιοχή Πηγάδια 

6. Ηλεκτροδότηση του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του προαύλιου χώρου 

του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 

5. Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση Περάσα 

4. Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος 

κτηνοτρόφων της Δολίχη 

3. Εξέταση αίτησης δημότη κ. Δημ. Ζ. Τσιόγκα σχετικά με το φρεάτιο ανατολικά της 

οικίας του 

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

το περιβάλλουν 

1. Συζήτηση για την κατάσταση και λειτουργία του περιπτέρου Δολίχης 

 

2014 
14. Εξέταση της υπ. αριθμ. 2092014 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Δολίχης για 

αναγκαίες εργασίες στο γήπεδο 

13. Εξέταση της υπ. αριθμ. 12014 αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης για 

παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου (Απόφαση 

Δ.Σ. Ελασσόνας ΩΠΘΟΩΡΟ-ΘΚΚ) 

12. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου 

Ελασσόνας 

https://doliche14.files.wordpress.com/2017/06/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-5-2017-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-cf84cebfcf85-ceb1cebdcf84cf89cebdceafcebf.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2017/06/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2017-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2017/06/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2017-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf8949ceb2cf89cf81cebf-cebf1ceb4-ote.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf8949ceb2cf89cf81cebf-cebf1ceb4-ote.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/7cebdcebbceb9cebfcf8110-ceb4cf886-egkrish-gia-ote.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2016-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-ceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2016-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2016-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2016-cf87cf81ceaecf83ceb7-cf84ceb7cf82-ceb1ceafceb8cebfcf85cf83ceb1cf82-cf84cebfcf85-ceb4ceb7cebccebfcf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2016-cf87cf81ceaecf83ceb7-cf84ceb7cf82-ceb1ceafceb8cebfcf85cf83ceb1cf82-cf84cebfcf85-ceb4ceb7cebccebfcf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2015-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb9cf84ceaecf83ceb5cf89cf82-cf84cebfcf85-celami-alban-cf84cebfcf85-hamit.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2015-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb9cf84ceaecf83ceb5cf89cf82-cf84cebfcf85-celami-alban-cf84cebfcf85-hamit.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/celami-alban-cf89cebcceb277cebbcf81-ceb3cf86ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/celami-alban-cf89cebcceb277cebbcf81-ceb3cf86ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2015-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb9cf84ceaecf83ceb5cf89cf82-cf84cebfcf85-celami-alban-cf84cebfcf85-hamit.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2015-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb9cf84ceaecf83ceb5cf89cf82-cf84cebfcf85-celami-alban-cf84cebfcf85-hamit.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2015-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2015-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7cf82-cebaceb1cf85cf83cebfcebecf8d.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2015-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2015-ceadcebaceb4cebfcf83ceb7-cf81cf85ceb8cebcceb9cf83cf84ceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceaccf84ceb1cebeceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2015-cebbceaecf88ceb7-ceaccebcceb5cf83cf89cebd-cebcceadcf84cf81cf89cebd-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cf85cf86.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2015-cebbceaecf88ceb7-ceaccebcceb5cf83cf89cebd-cebcceadcf84cf81cf89cebd-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cf85cf86.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/1207-17-4-15-ceb5cf86cebfcf81ceb5ceafceb1-ceb1cf81cf87ceb1ceb9cebfcf84ceaecf84cf89cebd-cebbceaccf81ceb9cf83ceb1cf82.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2015-cebbceaecf88ceb7-ceaccebcceb5cf83cf89cebd-cebcceadcf84cf81cf89cebd-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cf85cf86.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2015-cebbceaecf88ceb7-ceaccebcceb5cf83cf89cebd-cebcceadcf84cf81cf89cebd-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cf85cf86.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-7-2015-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-ceb1cf80.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-7-2015-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-ceb1cf80.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/6-20151.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/6-20151.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/6-20151.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/6-20151.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-5-2015-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-5-2015-ceb5cf80ceadcebacf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb3cf89ceb3cebfcf8d-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82-cf83cf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2015-ceb1cf80cebfcebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb4ceb9cebaceafceb1cf82-cf84ceb7cf82-ceb4ceb5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2015-ceb1cf80cebfcebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceb4ceb9cebaceafceb1cf82-cf84ceb7cf82-ceb4ceb5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2015-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-ceb4ceb7cebccf8ccf84ceb7-ceba-ceb4ceb7cebc.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2015-ceb5cebeceadcf84ceb1cf83ceb7-ceb1ceafcf84ceb7cf83ceb7cf82-ceb4ceb7cebccf8ccf84ceb7-ceba-ceb4ceb7cebc.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2015-ceb1cebdcf84ceb9cebcceb5cf84cf8ecf80ceb9cf83ceb7-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84cebfcf82-cf83.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-2-2015-ceb1cebdcf84ceb9cebcceb5cf84cf8ecf80ceb9cf83ceb7-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84cebfcf82-cf83.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2015-cf83cf85ceb6ceaecf84ceb7cf83ceb7-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceba1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2015-cf83cf85ceb6ceaecf84ceb7cf83ceb7-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceba1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/14-2014-2092014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/14-2014-2092014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/13-2014-12014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/13-2014-12014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf89cf80ceb8cebfcf89cf81cebf-ceb8cebaceba.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf89cf80ceb8cebfcf89cf81cebf-ceb8cebaceba.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/13-2014-12014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/13-2014-12014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-12-2014-cf80cf81cebfcf84ceaccf83ceb5ceb9cf82-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-cebaceb1cf84ceaccf81cf84ceb9cf83ceb7.pdf
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11. Δημοπρασία Σχολικών Κτημάτων (Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων 

στις Τ.Κ. Δολίχης 79Ρ8ΩΡΟ-ΩΙΡ) 

10. Προβλήματα Παιδικών Χαρών 

9. Προβλήματα καθαριότητας και περιποίησης του πρασίνου 

8. Προβλήματα δημοτικού φωτισμού 

7. Προβλήματα άρδευσης 

6. Προβλήματα ύδρευσης και αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων 

5. Προβλήματα αγροτικής οδοποιίας 

4. Προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας 

3. Λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου (Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση της 

καθαρίστριας αρ. αποφ. 2007/7-10-2014) 

2. Προβλήματα καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο Καστρί Δολίχης και ασφάλεια 

αρχαιολογικού υλικού 

1. Λειτουργία Τοπικής Κοινότητας (Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση της 

καθαρίστριας αρ. αποφ. 2007/7-10-2014) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
Πρακτικό 2019-1 

Πρακτικό 2018-5 

Πρακτικό 2018-4 

Πρακτικό 2018-3 (Συνέλευση Κατοίκων) (Διαβιβαστικό) 
Πρακτικό 2018-2 (μη απαρτία) (Διαβιβαστικό) 
Πρακτικό 2018-1 (μη απαρτία) 
Πρακτικό 2017-4 (μη απαρτία) 
Πρακτικό 2017-3 

Πρακτικό 2017-2 

Πρακτικό 2017-1 

Πρακτικό Συνέλευσης Κατοίκων 2016 (Διαβιβαστικό) 

Πρακτικό 2016-2 (Διαβιβαστικό) 
Πρακτικό 2016-1 

Πρακτικό 2015-4 

Πρακτικό 2015-3 

Πρακτικό 2015-2 

Πρακτικό 2015-1 

Πρακτικό 2014-2 

Πρακτικό 2014-1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
Εισερχόμενα (ενδεικτικά): 
 1672-1.2.2017 Γνωμοδότηση Τ.Σ. για μίσθωση ακινήτου για ΟΤΕ 

 146-7.2.2017 Αναλύσεις πόσιμου νερού 2014-2016  

 27533-28.11.2016 Κατασκευή Έργων Συλλογής Όμβριων Υδάτων στην ΤΚ Δολίχης 

 25902-28.11.2016 Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας 

https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-11-2014-ceb4ceb7cebccebfcf80cf81ceb1cf83ceafceb1-cf83cf87cebfcebbceb9cebacf8ecebd-cebacf84ceb7cebcceaccf84.pdf
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https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-11-2014-ceb4ceb7cebccebfcf80cf81ceb1cf83ceafceb1-cf83cf87cebfcebbceb9cebacf8ecebd-cebacf84ceb7cebcceaccf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-11-2014-ceb4ceb7cebccebfcf80cf81ceb1cf83ceafceb1-cf83cf87cebfcebbceb9cebacf8ecebd-cebacf84ceb7cebcceaccf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cf80ceb1ceb9ceb4ceb9cebacf8ecebd-cf87ceb1cf81cf8ecebd.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-10-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cf80ceb1ceb9ceb4ceb9cebacf8ecebd-cf87ceb1cf81cf8ecebd.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cebaceb1ceb8ceb1cf81ceb9cf8ccf84ceb7cf84ceb1cf82-cebaceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-9-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cebaceb1ceb8ceb1cf81ceb9cf8ccf84ceb7cf84ceb1cf82-cebaceb1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb4ceb7cebccebfcf84ceb9cebacebfcf8d-cf86cf89cf84ceb9cf83.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-8-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb4ceb7cebccebfcf84ceb9cebacebfcf8d-cf86cf89cf84ceb9cf83.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-7-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-7-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7cf82.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-6-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cf8dceb4cf81ceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1ceb9-ceb1ceb3cf89.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-6-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-cf8dceb4cf81ceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1ceb9-ceb1ceb3cf89.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-5-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb1ceb3cf81cebfcf84ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80cebf.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-5-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb1ceb3cf81cebfcf84ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80cebf.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb5cf83cf89cf84ceb5cf81ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-4-2014-cf80cf81cebfceb2cebbceaecebcceb1cf84ceb1-ceb5cf83cf89cf84ceb5cf81ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2014-cebbceb5ceb9cf84cebfcf85cf81ceb3ceafceb1-ceb1ceb3cf81cebfcf84ceb9cebacebfcf8d-ceb9ceb1cf84cf81ceb5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2007-7-10-14-cebcceb5cf84ceb1cebaceafcebdceb7cf83ceb7-cf80cf81cebfcf83cf89cf80ceb9cebacebfcf8d-cebaceb1ceb8ceb1cf81ceb9cf8ccf84ceb7cf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2014-cebbceb5ceb9cf84cebfcf85cf81ceb3ceafceb1-ceb1ceb3cf81cebfcf84ceb9cebacebfcf8d-ceb9ceb1cf84cf81ceb5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-3-2014-cebbceb5ceb9cf84cebfcf85cf81ceb3ceafceb1-ceb1ceb3cf81cebfcf84ceb9cebacebfcf8d-ceb9ceb1cf84cf81ceb5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2-2014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2-2014.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cf80cf8ccf86ceb1cf83ceb7-1-2014-cebbceb5ceb9cf84cebfcf85cf81ceb3ceafceb1-cf84cebfcf80ceb9cebaceaecf82-cebacebfceb9cebdcf8ccf84ceb7.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2007-7-10-14-cebcceb5cf84ceb1cebaceafcebdceb7cf83ceb7-cf80cf81cebfcf83cf89cf80ceb9cebacebfcf8d-cebaceb1ceb8ceb1cf81ceb9cf8ccf84ceb7cf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2019/02/cea0cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-1-2019.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/08/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2018-5.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2018-4.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd-cf80cf81cf8ccf87ceb5ceb9.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/04/3cebf-cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadcebbceb5cf85cf83ceb7cf82-cebaceb1cf84cebfceafcebacf89cebd.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/03/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2-2018.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/03/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2-2018.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/03/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2-2018.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/03/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2-2018.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/03/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2-2018.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2018/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-1-2018.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-4-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacebf-3-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2017/06/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-1-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-1-2017.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacebf-cf83cf85cebdceb5cebbceb5cf85cf83ceb7cf83-cebaceb1cf84cebfceb9cebacf89cebd.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/ceb4ceb9ceb1ceb2ceb9ceb2ceb1cf83cf84ceb9cebacf8c-cf85cf80cebfceb2cebfcebbceaecf82-cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacebfcf8d-cebaceb1cf84.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2016/11/cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2cebf-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb4ceb9ceb1ceb2ceb9ceb2ceb1cf83cf84ceb9cebacf8c-cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb4ceb9ceb1ceb2ceb9ceb2ceb1cf83cf84ceb9cebacf8c-cf80cf81ceb1cebacf84ceb9cebacf8c-2016.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2016-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2016-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-4.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-4.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-3.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-3.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2015-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-2.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/2014-1.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb3cebdcf89cebccebfceb4cf8ccf84ceb7cf83ceb7-cf84-cf83-ceb3ceb9ceb1-cebcceafcf83ceb8cf89cf83ceb7-ceb1cebaceb9cebdceaecf84cebfcf85-ceb3.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cebdceb1cebbcf8dcf83ceb5ceb9cf82-cebdceb5cf81cebfcf8d-ceb4cebfcebbceafcf87ceb7cf821.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/ceb1cebdceb1cebbcf8dcf83ceb5ceb9cf82-cebdceb5cf81cebfcf8d-ceb4cebfcebbceafcf87ceb7cf821.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/27533-28-11-2016-cebaceb1cf84ceb1cf83cebaceb5cf85ceae-ceadcf81ceb3cf89cebd-cf83cf85cebbcebbcebfceb3ceaecf82-cf8ccebcceb2cf81cf85cf89cebd.pdf
https://doliche14.files.wordpress.com/2014/05/25902-28-11-2016-ceb1cf80cebfcebaceb1cf84ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7-ceb5cf83cf89cf84ceb5cf81ceb9cebaceaecf82-cebfceb4cebfcf80cebfceb9ceafceb1.pdf


 

 

Παράρτημα Γ: Αλληλογραφία 73 

 

 1207-17.4.15 Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας 

 17780-15.7.15-Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 2015-2019 6126-24-3-15 Συγκρότηση Ομάδας Πυρασφάλειας 

 923-16.1.15-Εξουσιοδότηση Υπογραφής στον Πρόεδρο 

 Αναλύσεις πόσιμου νερού 2012 

 

Εξερχόμενα (ενδεικτικά): 
 377-09.01.2019 Έγγραφο σχετικά με την φωτιά στο γήπεδο 31-12-18 

 7656-11.06.2018 Επέκταση αγωγού άρδευσης για λογαριασμό δημότη Λιβαδίου 

 7654-11.06.2018 Βλάβες εσωτερικής οδοποιίας 

 7653-11.06.2018 Απάντηση στις αποφάσεις του Τ.Σ. 
 7419-06.06.2018 Ενεργοποίηση της πάγιας προκαταβολής 

 7418-06.06.2018 Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα 

 5786-04.05.2018 Αποψίλωση ανοικτών χώρων 5-2018 

 3862-19.03.2018 Ορισμός Εκπροσώπου Λαϊκής Συνέλευσης Κατοίκων και Φορέων 

Δολίχης 

 24297-23.11.2017 Βλάβες Εσωτερικής Οδοποιίας 

 24298-23.11.2017 Αντικατάσταση λαμπτήρων δικτύου δημοτικού φωτισμού 

 24299-23.11.2017 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας 

 24300-23.11.2017 Ασφάλεια Παιδικών Χαρών 

 24301-2196(ΔΕΥΑΕΛ)-23.11.2017 Αποκατάσταση αδικίας χρεώσεων ΔΕΥΑΕΛ 

 22561-2.11.2017 Ασφαλτοστρώσεις, εσωτ. οδοποιία, όμβρια 

 6683-12.04.2017 Θέματα άρδευσης: Επεκτάσεις αγωγών 

 6597-11.04.2017 Διαχείριση περιουσίας πρώην αγροτικού συνεταιρισμού 

 5948-31.03.2017 Θέματα Πρασίνου, Φωτισμού και Καθαριότητας 

 5837-30.03.2017 Επίλυση του χρόνιου προβλήματος της ακαταλληλότητας του 

πόσιμου νερού   (Το έγγραφο με links) 

12232-8.6.16 Προτάσεις για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος 

 11392-31.5.16 Προς το Δήμο και Φορείς Ασφάλεια αρχαιολογικού υλικού 

 11083-18-05-2016 Προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας 

 1236-15.10.15 προς ΔΕΥΑΕΛ Επισκευή κτηνοτροφικών ποτίστρων 

 1237-15.10.15 προς ΔΕΥΑΕΛ Αποκατάσταση αδικίας χρεώσεων 

 1238-15.10.15 προς ΔΕΥΑΕΛ Τοποθέτηση Υποβρυχίου στη γεώτρηση Καλόγηρος 

 23951-28-9-15 Επισκευή συσκευής φαξ 

 23950-28-9-15 Προβλήματα Εσωτερικής Οδοποιίας 

 23947-28-9-15 Προβλήματα Αγροτικής Οδοποιίας 

 14766-17.6.15 Προς Αντιδήμαρχο Επέκταση Αγωγών Άρδευσης 

 3364-17-2-15 Εξουσιοδότηση για βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας δημοτών 

 3365-17-2-2015 Προβλήματα Εσωτερικής Οδοποιίας 

 3366-17-2-15 Επισκευή Κτηνοτροφικών Ποτιστρών 

 2-1-15 Μεγαφωνικά Συστήματα και Συσκευή ΦΑΞ 

 10.2014 Καταγραφή Κατοίκων Δολίχης 

 23-10-14 Προς Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Φρ. Καρκαβανίδου 
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