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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 200
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τοµαρά, 28) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις τριάντα (30) του µηνός Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.8277/23-03-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνω
στοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Ανω ∆ιακοπτού,3)
Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων,4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)
Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 7) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 8) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 9) Σπυρίδων
Ζουδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10) Ανδρέας Παπαγεωργίου,Τ.Κ.Σελινούντα, 11)
Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 13) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος & 3) Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 163 έως και 207 )
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Για το αντικείµενο: «Καταπολέµηση του δάκου της ελιάς για το
έτος 2016 από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πέµπτο (35ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Aντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε τo ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προγραµµατίζεται από την εν λόγω ∆/νση για το έτος 2016 η καταπολέµηση του δάκου
της ελιάς µε δολωµατικούς ψεκασµούς από εδάφους στις περιοχές, Αιγίου
(περιοχή Βουλωµένου), Μαυρικίου, Μελισσίων, Κουνινάς, Σελιανιτίκων,
Νεραντζιών, ∆ηµητρόπουλου, Αγίου Κωνσταντίνου, Ροδοδάφνης, Ν. Ερινεού, Καµαρών, Ζήριας και Σαλµενίκου όπως και τα προηγούµενα χρόνια.
Πιο συγκεκριµένα µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ:45244/08.12.2015 και υπ’
αριθ. πρωτ.7273/10.03.2016 έγγραφα του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής
και Αλιείας του ∆. Αιγιαλείας, ζητήθηκε από τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες να αποφασίσουν σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα που τίθενται στο
έγγραφο της ∆ΑΟΚ:
Α) Αποδοχή ή όχι της εφαρµογής δολωµατικών ψεκασµών από εδάφους από την ∆ΑΟΚ κατά την κρίση της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και
την πληρωµή της εισφοράς δακοκτονίας που επιβάλλεται χωριστά για το ελαιόλαδο και χωριστά για τις βρώσιµες ελιές.
Β) εκδήλωση επιθυµίας καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς από τη
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας των κατόχων του 50% των ελαιοδένδρων της περιοχής τους.
Γ) τη δυνατότητα οργάνωσης συνεργείων και εξασφάλισης ψεκαστών µε το προβλεπόµενο για τον ανειδίκευτο εργάτη ηµεροµίσθιο για την
περίπτωση που δεν υπάρξει µειοδότης – εργολάβος ψεκασµών.
∆) τον Ορισµό εκπροσώπου µε δαπάνες του ∆ήµου Αιγιαλείας αν
πρόκειται για αµειβόµενο άτοµο για την παρακολούθηση των εργασιών δακοκτονίας.
Σηµειώνεται ότι οι από εδάφους δολωµατικοί ψεκασµοί θα γίνουν µε
ανάθεση εργολαβίας ύστερα από µειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργείται
στην ∆ΑΟΚ, σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή ιδιώτες ή µε συνεργεία που
οργανώνουν οι ∆ήµοι και αφού εξασφαλίσουν ψεκαστές µε το προβλεπόµενο για τον ανειδίκευτο εργάτη ηµεροµίσθιο.
Για την περίπτωση που δεν υπάρξει µειοδότης – εργολάβος ψεκασµών και η ∆.Κ ή Τ.Κ δεν είναι σε θέση να οργανώσει συνεργεία ψεκασµών,
η ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα θα εξαιρεθεί του Προγράµµατος.
Στην συνέχεια µας διαβιβάστηκαν οι αποφάσεις των ανωτέρω ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις οποίες :
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Α) Αποδέχονται την εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών από εδάφους από
την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα καθώς και την πληρωµή της εισφοράς δακοκτονίας που επιβάλλεται χωριστά για το ελαιόλαδο και χωριστά
για τις βρώσιµες ελιές, οι ∆ηµοτικές Κοινότητες Αιγίου και Ροδοδάφνης και
οι Τοπικές Κοινότητες Μαυρικίου, Μελισσίων, Καµαρών, Κουνινάς, Σελιανιτίκων, Αγίου Κωνσταντίνου, ∆ηµητρόπουλου, Ζήριας, Σαλµενίκου, Νεραντζιών, Ν. Ερινεού . Την ανωτέρω καταπολέµηση επιθυµούν οι κάτοχοι του
50% τουλάχιστον των ελαιοδέντρων της περιοχής τους.
Πιο συγκεκριµένα η ΤΚ Μαυρικίου και Μελισσίων επιθυµούν να γίνει ο
πρώτος ψεκασµός νωρίτερα τον Ιούλιο µε επανάληψη ψεκασµού στο πρώτο
δεκαήµερο του Αυγούστου. Επιπλέον να ψεκάζεται ανά τρία ελαιόδενδρα το
ένα για επιτυχηµένο αποτέλεσµα.
Β) ∆εν είναι σε θέση να οργανώσουν συνεργεία και να εξασφαλίσουν ψεκαστές, στην περίπτωση που δεν υπάρξει µειοδότης – εργολάβος ψεκασµών:
οι ∆ηµοτικές Κοινότητες Αιγίου και Ροδοδάφνης και οι Τοπικές Κοινότητες
Μαυρικίου, Μελισσίων, Καµαρών, Κουνινάς, Σελιανιτίκων, Αγίου Κωνσταντίνου, ∆ηµητρόπουλου, Ζήριας, Σαλµενίκου, Νεραντζιών, Ν. Ερινεού εκτός από την Τ.Κ Σαλµενίκου.
Γ) Αδυνατούν να ορίσουν εκπρόσωπο, µε δικές τους δαπάνες αν πρόκειται
για αµειβόµενο άτοµο, για την παρακολούθηση των εργασιών δακοκτονίας:
οι ∆ηµοτικές Κοινότητες Αιγίου και Ροδοδάφνης και οι Τοπικές Κοινότητες
Μαυρικίου, Μελισσίων, Καµαρών, Κουνινάς, Σελιανιτίκων, Αγίου Κωνσταντίνου, ∆ηµητρόπουλου, Ζήριας (προφορική δήλωση), Ν. Ερινεού (προφορική δήλωση), Νεραντζιών, εκτός από την Τ.Κ Σαλµενίκου.
Η ∆.Κ Ροδοδάφνης ορίζει τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ροδοδάφνης κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο και η Τ.Κ Σελιανιτίκων θα ορίσει
κάποιο µέλος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σελιανιτίκων για την παρακολούθηση των προβλεπόµενων εργασιών δακοκτονίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, προκειµένου να οργανωθούν έγκαιρα οι εργασίες δακοκτονίας,
Εισηγούµαι
1. Την αποδοχή καταπολέµησης του δάκου της ελιάς από τη ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το έτος 2016 που θα γίνει µε δικά της συνεργεία και σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο σχετικό έγγραφο, στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αιγίου
και Ροδοδάφνης και τις Τοπικές Κοινότητες Μαυρικίου, Μελισσίων, Καµαρών, Κουνινάς, Σελιανιτίκων, Αγίου Κωνσταντίνου, ∆ηµητρόπουλου, Ζήριας, Σαλµενίκου, Νεραντζιών, Ν.Ερινεού. Την ανωτέρω καταπολέµηση επιθυµούν οι κάτοχοι του 50% των ελαιόδεντρων της περιοχής τους. Επιπροσθέτως οι ανωτέρω Κοινότητες δεν είναι σε θέση να οργανώσουν συνεργεία
και να εξασφαλίσουν ψεκαστές εκτός από την Τ.Κ Σαλµενίκου. Οµοίως,
αδυνατούν να ορίσουν εκπρόσωπό τους για την παρακολούθηση των εργασιών δακοκτονίας, εκτός από την Τ.Κ Σαλµενίκου, τη ∆.Κ Ροδοδάφνης που
ορίζει τον Προέδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης κ. Παναγιώτη
Ανδριόπουλο και την Τ.Κ Σελιανιτίκων που θα ορίσει κάποιο µέλος του
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Αγροτικού Συνεταιρισµού Σελιανιτίκων για την παρακολούθηση των προβλεπόµενων εργασιών δακοκτονίας.
2. Την πληρωµή της εισφοράς δακοκτονίας από τους ελαιοκαλλιεργητές, η οποία θα επιβληθεί χωριστά για το λάδι και χωριστά για τις βρώσιµες ελιές.».
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Aντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, είδε το υπ’ αριθµ.
πρωτ.307001/16433/24-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
(Τµήµα Ποιοτικού και Φυτουγειονοµικού ελέγχου), τα υπ’ αριθµ. πρωτ:
45244/08.12.2015 και υπ’ αριθ. πρωτ.7273/10.03.2016 έγγραφα του
Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του ∆. Αιγιαλείας, τις σχετικές αποφάσεις των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αιγίου, Ροδοδάφνης και
των Τοπικών Κοινοτήτων Μαυρικίου, Μελισσίων, Καµαρών, Κουνινάς,
Σελιανιτίκων, Αγίου Κωνσταντίνου, ∆ηµητρόπουλου, Ζήριας, Σαλµενίκου, Νεραντζιών & Ν.Ερινεού και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 65 Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)
Eυστρ. Βαρδάκης, 3) Βασ.Θεοφ.Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5) Χρ.Γούτος, 6) Βασ.Ανδρουτσόπουλος και 7) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
1. Την αποδοχή καταπολέµησης του δάκου της ελιάς από τη ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας για το έτος 2016 που θα γίνει µε δικά της συνεργεία και σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό έγγραφο, στις ∆ηµοτικές Κοινότητες
Αιγίου και Ροδοδάφνης και τις Τοπικές Κοινότητες Μαυρικίου, Μελισσίων, Καµαρών, Κουνινάς, Σελιανιτίκων, Αγίου Κωνσταντίνου, ∆ηµητρόπουλου, Ζήριας, Σαλµενίκου, Νεραντζιών & Ν.Ερινεού.
Την ανωτέρω καταπολέµηση επιθυµούν οι κάτοχοι του 50% των
ελαιόδεντρων της περιοχής τους.
Επιπροσθέτως οι ανωτέρω Κοινότητες δεν είναι σε θέση να οργανώσουν συνεργεία και να εξασφαλίσουν ψεκαστές εκτός από την Τ.Κ
Σαλµενίκου. Οµοίως, αδυνατούν να ορίσουν εκπρόσωπό τους για την
παρακολούθηση των εργασιών δακοκτονίας, εκτός από την Τ.Κ Σαλµενίκου, τη ∆.Κ Ροδοδάφνης που ορίζει τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο και την Τ.Κ Σελιανιτίκων που θα ορίσει κάποιο µέλος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σελιανιτίκων για την παρακολούθηση των προβλεπόµενων εργασιών δακοκτονίας.
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2. Την πληρωµή της εισφοράς δακοκτονίας από τους ελαιοκαλλιεργητές, η οποία θα επιβληθεί χωριστά για το λάδι και χωριστά για τις βρώσιµες ελιές.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 200/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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