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Α.Α (47/21)
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 4/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : Λήψη απόθαζης για ηο πρόγραμμα δακοκηονίας έηοσς 2021
ήκεξα ηελ 16ε Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα Σξίηε θαη από ώξα 20:00 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», θαη
καηόπιν ηης σπ’αξηζκ.629/12-2-21 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ.
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 18, ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παρόνηες
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) ΜάγεηξαΠάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.) Καξλέδεο
ππξίδσλ,8.) νύριαο σηήξηνο,9.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 10.)νύρια ηπιηαλή ,11.) Λαδάξνπ
Κσλ/λνο,12 .) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,13.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 14.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 15.)
Αζαλαζίνπ άββαο,16.)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο.17.) Θενδσξνπνύινπ νθία,18.)Γαινπληδή–
ακπάλε Υξπζνύια

Απόνηες
1.)Μέιινο Ησάλλεο,2.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,3.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παρόνηες
Οσδείς
[1]

Απόνηες
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο
Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο
Αριθμός θέμαηος 1Ο /ΖΜ.Γ

Α.Α 47/21
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Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλλ θ.
νύρια σηήξην, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ην 100015/5-02-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο
Πνηνηηθνύ θαη Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Νήζσλ,θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ
Γήκνπ καο, πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηνπ.
ύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί θαηά ηελ ειαηνθνκηθή
πεξίνδν 2021 ε θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε από εδάθνπο δνισκαηηθνύο
ςεθαζκνύο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλακελόκελεο παξαγσγήο ειαηνθάξπνπ ηεο θηεκαηηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην Ν.Γ 1413/53 όπσο έρεη
αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.Γ2939/54, απόθαζε ηνπ Γ. Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ κε
ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:
 Ζ απνδνρή ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ, από ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο από ηελ πιεηνςεθία ησλ ειαηνθαιιηεξγεηώλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη
λα θαιιηεξγνύλ πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ ειαηνδέληξσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα
καο πξνηείλεηαη λα εθαξκνζζνύλ νη δνισκαηηθνί ςεθαζκνί.
 Ζ απνδνρή εμαζθάιηζεο πξνζσπηθνύ ζηειέρσζεο ςεθαζηηθώλ ζπλεξγείσλ εθόζνλ
δεηεζεί.
 Ζ απνδνρή εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ θαη θαηάιιεισλ παγηδνζεηώλ.
 Ζ απνδνρή ηεο εηζθνξάο 2% πνπ επηβάιιεηαη γηα ηηο δαπάλεο δαθνθηνλίαο ζηνπο
ειαηνθαιιηεξγεηέο.
Δθηόο ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ, εμππαθνύεηαη όηη ην πξόγξακκα ζα εθαξκνζζεί ζηνπο
Γήκνπο θαη ζηηο Γ.Δ/Σ.Κ κόλν όηαλ ην ύςνο ηεο πξνβιεπόκελεο κεηά ηελ θαξπόδεζε
παξαγσγήο ζα δηθαηνινγεί νηθνλνκηθά ηελ εθαξκνγή ηεο(ην ύςνο ηεο παξαγσγήο λα
πξνβιεθζεί ηνπιάρηζηνλ ζην 25% ηεο πιήξνπο παξαγσγήο)
Ο Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ έληαμε ηεο Κ. Γαιαηά ζην πξόγξακκα δαθνθηνλίαο θαη θαιεί ην
πκβνύιην λα απνθαζίζεη.
Αποθαζίζει Ομόθωνα

1)Σελ απνδνρή ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ, ζύκθσλα κε ην ππ αξηζ. 100015/5-02-2021
έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πνηνηηθνύ θαη Φπηνϋγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Νήζσλ, από ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο γηα ηηο Κνηλόηεηεο Γαλαηά, Σροιζήνας, Γρσόπης, Άνω
Φαναρίοσ, Καραηζά και Σακηικούπολης.,
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2)Σελ απνδνρή εμαζθάιηζεο πξνζσπηθνύ ζηειέρσζεο ςεθαζηηθώλ ζπλεξγείσλ εθόζνλ
δεηεζεί.
3)Σελ απνδνρή εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ θαη θαηάιιεισλ παγηδνζεηώλ.
4)Σελ απνδνρή ηεο εηζθνξάο 2% πνπ επηβάιιεηαη γηα ηηο δαπάλεο δαθνθηνλίαο ζηνπο
ειαηνθαιιηεξγεηέο.
5)Ο ςεθαζκόο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ξαληηζηήξεο από εδάθνπο,ζε ζεκεία δειαδή πνπ δελ
έρνπλ πξόζβαζε ηα ηξαθηέξ
6)Να ελεκεξώλνληαη ζπλερώο νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ πνξεία ηεο εξγνιαβίαο.
7)Δμαηξνύληαη από ηνπο δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο νη πεξηνρέο «Κνθθηληά», « Άγηνο
Δπηθάληνο» θαη «Βίδη» ηεο Κνηλόηεηαο Σξνηδήλαο ,πνπ ππάξρνπλ βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο.

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 47/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ
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