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Ελασσόνα 28/03/2019                                                                   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΤΟΝ Κ. ΓΑΤΣΑ ΑΠΑΝΤΑΝΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ… 
 
 
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Τσαριτσάνη, ο υποψήφιος 
Δήμαρχος κ. Γάτσας, ανενημέρωτος για μια ακόμη φορά, έκανε λόγο για 
«ανυπαρξία έργου». Η σημερινή δημοτική αρχή όχι μόνο δεν «δεν περιορίστηκε επί 
χάρτου», αλλά κατάφερε μόλις ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου να 
επαναλειτουργήσει το Λύκειο Τσαριτσάνης στην Οικονόμειο Σχολή, κάτι που η 

προηγούμενη δημοτική αρχή κατάφερε να κλείσει χωρίς ενδοιασμούς, χωρίς να 
λάβει υπόψη την ιστορικότητα του κτιρίου και το γεγονός ότι αυτό αποτελεί 
κληροδότημα του Μεγάλου Κληρικού και Διδάσκαλου του Γένους, του άξιου τέκνου 
της Τσαριτσάνης, Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων. 
 
Όσον αφορά τα μνημεία του τόπου και την ανάδειξή τους, αναφέρουμε 
πληροφοριακά, πως ο «Πύργος του Μάμτζιου» είναι ιδιόκτητος και παρεμβάσεις σε 
περιουσίες ξένων δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Προφανώς και γι’ αυτό 
είναι ανενημέρωτος ο κ. Γάτσας.  
 
Τέλος, όσον αφορά τη δήλωση του υποψηφίου Δημάρχου για «μια 5ετία χαμένη για 
την ιστορική Κωμόπολη», παρουσιάζουμε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτήν την 
5ετία και που έχουν δρομολογηθεί να υλοποιηθούν : 
 
Έργα που υλοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης 
 

1) Επαναλειτουργία Λυκειακών τάξεων 

   
2) Κατασκευή και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας (θέση 

«Βλάχα») 



 
 

3) Πραγματοποιήθηκε Μελέτη οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού 

Ξεριάς εντός του οικισμού 

 
 

4) Νέα διαμορφωμένη παιδική 

χαρά 

 

 
5) Κοιμητήριο 

 
 

 

 



• Αντικαταστάθηκε το επί πολλών ετών ετοιμόρροπο τοιχίο 

• Κατασκευάστηκαν νέα οστεοφυλάκια 

• Επεκτάθηκε το Κοιμητήριο 

 

• Επισκευάστηκε ο εξωτερικός περιμετρικός τοίχος του Κοιμητηρίου 

• Επισκευάστηκαν οι τουαλέτες   

• Κόπηκαν κάποια δέντρα που κρίθηκαν ως επικίνδυνα από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες 

 

6)  Αντιπλημμυρικά έργα και τέσσερις ράμπες πρόσβασης στις θέσεις 

«Πόντικας» και «Παλούκια» 

  
 
 

 
7)  Κατασκευή ράμπας πρόσβασης στην περιοχή Αλώνια (έπιπλα 

Βελώνη) 

 
8) Ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση του κεντρικού δρόμου 

Τσαριτσάνης – Ελασσόνας 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126327118345271&set=pcb.126327648345218&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnFPbyq3sIX1fiV_DWKyChf-jDPQRlm-OCbaK1kDYvqyMkefXf-THo9u68MQvioTqxwPcq3_LYkGvA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126327118345271&set=pcb.126327648345218&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnFPbyq3sIX1fiV_DWKyChf-jDPQRlm-OCbaK1kDYvqyMkefXf-THo9u68MQvioTqxwPcq3_LYkGvA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126327118345271&set=pcb.126327648345218&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnFPbyq3sIX1fiV_DWKyChf-jDPQRlm-OCbaK1kDYvqyMkefXf-THo9u68MQvioTqxwPcq3_LYkGvA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126327118345271&set=pcb.126327648345218&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAnFPbyq3sIX1fiV_DWKyChf-jDPQRlm-OCbaK1kDYvqyMkefXf-THo9u68MQvioTqxwPcq3_LYkGvA


 
 

 

9) Επέκταση δικτύου άρδευσης 1.000 μέτρων προς τη Μελούνα 

10) Ανακατασκευή και αρμολόγηση τοξωτού 

γεφυριού  

11) Τοποθέτηση 2 μεγάλων κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης 

στον Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

12) Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ Οικονόμειου 

Σχολής και Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

  
13) Έργα στην Οικονόμειο Σχολή:  

-Φωταγώγηση κτηρίου κατά τις νυχτερινές ώρες ώστε να 
αναδειχθεί η αρχιτεκτονική του όπως αρμόζει σε αυτό 

-Αμμοβολή-αφαίρεση σοβά και αρμολόγηση της αίθουσας 
πληροφορικής και του γυμναστηρίου 



 
-Διαμόρφωση αίθουσας για να λειτουργήσει χημείο  

-Εξοπλισμός του εργαστηρίου πληροφορικής με 6 νέους Η/Υ 
-Νέο φωτοτυπικό μηχάνημα 
-Πλακόστρωση της σκάλας με πέτρα 
-Βάφτηκε εσωτερικά ολόκληρο το 

κτήριο 
-Βάψιμο και συντήρηση όλων των 

κουφωμάτων 
-Συντήρηση οροφής 
-Τοποθετήθηκαν νέοι κάδοι απορριμμάτων 
-Αντικαταστάθηκαν τα παλιά λούκια με νέα 

14)Έργα στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο: 

 
- Εσωτερικά και εξωτερικά βαψίματα 
-Περίφραξη με κάγκελα για διαχωρισμό του Νηπιαγωγείου από το 
Δημ.Σχολείο 
-Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ 
-Αντικατάσταση παλαιών πινάκων με πίνακες μαρκαδόρου 
-Νέο φωτοτυπικό μηχάνημα 
-Διάφορες εργασίες συντήρησης 
(σκεπή,πόρτες,παράθυρα,τουαλέτεςκ.ά.) 
15)Έργα στο γήπεδο «Γεώργιος Μητσιμπόνας»: 

 
-Μονώσεις και βαψίματα στα αποδυτήρια 
-Συντήρηση κυγκλιδωμάτων 



16)Πάρκο Αγίου Αθανασίου: Δεντροφύτευση 40 δέντρων 

 
17)Βαλέτσικο: Συμβολή στον ηλεκτροφωτισμό της Ιεράς Μονής και σε 
λοιπές διεργασίες στο εσωτερικό της 

 
 

 

Έργα προς υλοποίηση: 
1) - Έγκριση μελέτης Πνευματικού Κέντρου Τσαριτσάνης και 

δημοπράτηση του έργου (προϋπολογισμού 1.356.000 ευρώ) 

Ανάδοχος εργολάβος στις 18 Απριλίου… 

 



 

 
 

 

 

 



 
 
2) - Κατασκευή αποχέτευσης και σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό 
Ελασσόνας(προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ) 
3) - Αστική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων παραπλεύρως της 
Κεντρικής πλατείας Τσαριτσάνης (προϋπολογισμού 300.000 ευρώ) 

 
 

4) - Ασφαλτόστρωση ενός τμήματος δρόμου Τσαριτσάνης- 
Ελασσόνας(δια μέσω «κόκκινο εικονοστάσι») και εντάχθηκε και το  
υπόλοιπο, μέχρι το Λύκειο Ελασσόνας, προς κατασκευή. 
5) - Ασφαλτόστρωση προαύλιου χώρου  Δημοτικού Σχολείου (3.οοο 
τ.μ.) 
6) – Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών συμβουλευτικής 
επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Ελασσόνας για τον εντοπισμό και 
ανάδειξη πολεοδομικών θεμάτων των οικιστικών συνόλων και οικισμών 
του και τη διαμόρφωση νέου αναπτυξιακού προτύπου και 
προγράμματος του Δήμου ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 
2021-2027.» 
Συγκεκριμένα: Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση κι ο σχεδιασμός των 
δράσεων για ανάδειξη πολεοδομικών θεμάτων με στόχο την επίλυσή 
τους θα αφορά  
-την εντός ορίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχή του οικισμού 
Τσαριτσάνης 
-την εντός ορίου προϋφισταμένου του 23 οικισμού, περιοχή του 
οικισμού Τσαριτσάνης  
-την εκτός ορίου επέκτασης περιοχή του Οικισμού Τσαριτσάνης. 



  
- Γήπεδο Τσαριτσάνης: 
Α)Αντικατάσταση χλοοτάπητα 
Β)Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης 
-Στόχος μας, στο άμεσο μέλλον, είναι η κατασκευή του κτιρίου που 
βρίσκεται στην Κεντρική πλατεία όπως αρμόζει στην αρχιτεκτονική της 
ιστορίας του τόπου και αντάξιο της Οικονόμειου Σχολής 
 


