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Σύμβουλος Τ.Κ. Σελιανιτίκων  
                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 03/2018 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 02 / 02 / 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 μ. μ. το Τοπικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο 

κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιάλειας 

κατά τα οριζόμενα του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της τακτικής 

συνεδρίασης.   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπικού 

συμβουλίου Σελιανιτίκων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών του Τοπικού 

συμβουλίου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 89 παρ. 2 ήταν : 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )                                   Κανένας 

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος) 

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος) 

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων για την καταπολέμηση του Δάκου για το έτος 

2018». 

 Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγείται το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει ότι: 

« με την αριθ. Πρωτ.: 2181/23-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης/Τμήμα Αγροτικής 

Παραγωγής και Αλιείας ζητείται από τις τοπικές κοινότητες να απαντήσουν επί 

συγκεκριμένων ερωτημάτων που τίθενται στο συνημμένο αριθ. Πρωτ.: 

368265/22245/29-01-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχαΐας».      

   

Ο Πρόεδρος ανάγνωσε τα τεθέντα ερωτήματα και κάλεσε το συμβούλιο 

να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  



                        Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  Ε Κ Φ Ρ Α ΖΕ Ι  

την θετική γνώμη σε απάντηση των τεθέντων ερωτημάτων ως εξής: 

  1. Αποδεχόμαστε την εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών από εδάφους 

και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά την πληρωμή της εισφοράς 

δακοκτονίας που επιβάλλεται χωριστά για το ελαιόλαδο και χωριστά για τις 

βρώσιμες ελιές. 

2. Το σύνολο των κατόχων ελαιοδέντρων επιθυμούν να γίνει η 

καταπολέμηση του δάκου στις ελιές, ανεξαρτήτως του οργανισμού που θα 

αναλάβει στην καταπολέμηση αυτού.  

3. Οι πληρωμές της Τοπικής κοινότητας γίνονται δια μέσου της Παγίας 

Προκαταβολής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφορούν σε δαπάνες 

που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες στην τοπική κοινότητα. Ως εκ τούτου, σε 

καμία περίπτωση δεν δύναται το τοπικό συμβούλιο να οργανώσει συνεργείο και 

να εξασφαλίσει ψεκαστές, καθώς δεν υφίσταται ανάλογη πρόβλεψη για την 

αποζημίωσή τους. 

4. Ομοίως, ως ανωτέρω, δεν δύναται η τοπική κοινότητα να ορίσει 

εκπρόσωπο, με δαπάνη της, για την παρακολούθηση των εργασιών 

δακοκτονίας, πλην όμως μπορεί να οριστεί κάποιος υπεύθυνος από τον τοπικό 

αγροτικό συνεταιρισμό, στον οποίο να κοινοποιηθεί η παρούσα έκφραση 

απόψεων, προκειμένου για τον ορισμό από πλευράς του εκπροσώπου και τη 

διατύπωση απόψεων, εφόσον χρήζει, επί των απαντήσεων με αριθμό 1 & 4. 

Επίσης, η παρούσα έκφραση απόψεων να αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα 

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιάλειας για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.   

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 

ως έπεται:  

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                   ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

     


