
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 

 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 5/2017 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 ΣΟΝ ΓΖΜΟ 
ΜΑ» 
 
ην Γαιαηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 20ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ 
έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα  θαη ώξα 15:15 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 664/20-2-
2017 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 20, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Παρόληες 
1.-Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο (Πξόεδξνο),  2.- Παληειήο Βαζίιεηνο, 3. - Καξλέδεο ππξίδσλ  
4.- ηάηθνπ  Κνπηνπδή Μαξία 5)ακπάλεο Γεκήηξηνο,6)Καλέιινπ Διέλε,7)Αλαγλσζηόπνπινο 
Γεώξγηνο, 8)Μπηζηίλα Γέζπνηλα,9)Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο, 10)Αλδξένπ Υξπζνύια ,11)  
Οηθνλόκνπ ηξάηνο. 12)Καθνύξεο Νηθόιανο,13)Κεξακίδαο Γεώξγηνο,14) Υξηζηόθαο 
Δπζηξάηηνο, 15)Μπάθαο Νεθηάξηνο, 16)Μπαθάιε Μαξίλα,17)Ρειάθε Θενδώξα,18), 
Αζαλαζίνπ άββαο,19) Μπόγξεο Νηθόιανο, 20)Παπατσάλλνπ π. 
 
 
Απόληες 
1)Ν.ηξάηνο-Γαξζηλόο 
 
  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κωλζηαληίλος Γ. Καραγηάλλες , Παρώλ. 
 
  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΙ  Γ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά,2)Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο. 3.- Γαξεκά 
Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 4- Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ 5.-Αλησλίνπ ΠέηξνοΣ.Κ. 
Γξπόπεο. 6-Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά,7-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο .- 8-
Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,  9.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, ,10-
Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
ΑΠΟΝΣΔ: Οσδείς 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 

  Αρηζκός Θέκαηος: 1ο     Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2017 

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΑΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΜΑ» 
 

 
 Ο Πξόεδξνο εθθώλεζε  ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη εμέζεζε όηη:  

ΑΔΑ: 70ΒΧΩΗΛ-Κ0Λ



    Σν παξόλ ζέκα εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό /ιην ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα 
ιεθζεί  έγθαηξα ε ζρεηηθή απόθαζε. 

 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν.3463/06 γηα λα 
ζπδεηεζεί ζέκα σο θαηεπείγνλ  θαη λα ιεθζεί απόθαζε γη΄ απηό πξέπεη πξώηα λα 
απνθαζηζζεί  από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
/ιίνπ όηη ην ζέκα είλαη θαηεπείγνλ. 
   ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
    Σν Γ.. αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Κ. θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
Σο Γεκοηηθό σκβούιηο κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε,  
                                                     

                                                                Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι 

Οκόθωλα δέτεηαη ηο ζέκα ως έθηαθηο κε ηο ζθεπηηθό ηες 664/2017 πρόζθιεζες γηα ζσκβούιηο. 

ηελ ζσλέτεηα ο Πρόεδρος δίλεη ηολ ιόγο ζηελ αρκόδηα Αλη/ρτο θ. Αλδρέοσ ε οποία θέτει υπόψη 

του Δ.Σ.ην κε αξ. πξση. 444/1-2-2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πνηνηηθνχ θαη 

Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά & Νήζσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.    

Σχκθσλα κε ην αλσηέξσ  έγγξαθν θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί θαηά ηελ 

ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2017 ε θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε απφ 

εδάθνπο δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλακελφκελεο 

παξαγσγήο ειαηνθάξπνπ, ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-

Μεζάλσλ, απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 1413/53 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί 

απφ ην άξζξν 6 ηνπ Ν.Γ..2939/54, απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ πεξί απνδνρήο ηεο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

δάθνπ ηεο ειηάο κε απφ εδάθνπο δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο ζηελ θηεκαηηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ ήηνη ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ 

Τξνηδήλαο θαη Μεζάλσλ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

1. Η απνδνρή ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ, απφ ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη θηεληαηξηθήο  απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
ειαηνθαιιηεξγεηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ  πεξηζζφηεξν 
απφ ην 50% ησλ ειαηνδέλδξσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξνηαζνχλ λα 
εθαξκνζηεί ν δνισκαηηθφο ςεθαζκφο. 

2. Η απνδνρή εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ θαη θαηάιιεισλ 
παγηδνζεηψλ.  

3. Η απνδνρή εμαζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ζηειέρσζεο  ςεθαζηηθψλ 
ζπλεξγείσλ έθ’  φζνλ δεηεζεί.  

4. ε Απνδνρή ηεο εηζθνξάο 2% πνπ επηβάιιεηαη γηα ηηο δαπάλεο 
δαθνθηνλίαο  

          ζηνπο ειαηνθαιιηεξγεηέο. 
5. Η θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο ζα δηελεξγεζεί κφλν εθφζνλ ην 

πνζνζηφ  θαξπνθνξίαο ζα μεπεξάζεη ην 25% ηεο πιήξνπο 
παξαγσγήο. 

Τν αλσηέξσ έγγξαθν δφζεθε  ζηα ζπκβνχιηα ησλ Κνηλνηήησλ ηα νπνία 
έιαβαλ θαη απφζηεηιαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο εηζεγήζεηο.  
Πξφηεηλε δε φπσο εγθξηζνχλ νη εηζεγήζεηο ησλ Τνπηθψλ Σπκβνπιίσλ θαη 
Δθπξνζψπσλ ησλ Κνηλνηήησλ.  

    Ο Πξφεδξνο  θάιεζε ην Σπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

ΑΔΑ: 70ΒΧΩΗΛ-Κ0Λ



1. Τν Γεκνηηθφ Σ/ιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο θ. 
Αλη/ξρνπ. 

2. Τηο απφςεηο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γαιαηά  θαη Τνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ  

3. Τν κε αξ. πξση. 444/1-2-2017 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πνηνηηθνχ θαη 
Φπηνυγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 
Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά & Νήζσλ 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο & κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΣΔ  ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Α)Την ζςμμεηοσή  ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Τποιζήναρ  ζηο 
ππόγπαμμα Γακοκηονίαρ έηοςρ 2017, με από εδάθοςρ 
δολυμαηικούρ τεκαζμούρ υρ εξήρ:  
 
1)ΝΑΙ γηα ηελ Γ.Κ.Γαιαηά, εθηφο ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ 
πεξηνρή «Βιαρέτθα». 
2)NAI γηα ηελ Τ.Κ.Τξνηδήλνο εθηφο ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο 
πεξηνρέο «Κνθθηληά», «Άγην Δπηθάλεην» θαη «Βίδη». 
3)NAI γηα ηελ Τ.Κ. Γξπφπεο,κε παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ. θαη 
γεσπφλνπ. 
4)ΝΑΙ γηα ηελ Τ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,κε παξνπζία γεσπφλνπ. 
5)ΝΑΙ γηα ηελ Τ.Κ. Ταθηηθνχπνιεο . 
6)ΝΑΙ γηα ηελ Τ.Κ. Καξαηδά, κε παξνπζία γεσπφλνπ. 
 
Β)Την μη ζςμμεηοσή  ηηρ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Μεθάνυν  ζηο 
ππόγπαμμα Γακοκηονίαρ έηοςρ 2017 με από εδάθοςρ 
δολυμαηικούρ τεκαζμούρ,δηλαδή :  
 
1)ΟΧΙ γηα Τ.Κ. Λνπηξνπφιεσο,Κπςέιεο , Κνπλνππίηζαο θαη 
Μεγαινρσξίνπ. 
 
Γ) Η ζςμμεηοσή να γίνει ζύμθυνα με ηο 444/2017 έγγπαθο ηος 
ημήμαηορ Ποιοηικού και Φςηοϋγειονομικού Δλέγσος ηηρ Γ/νζηρ 
Αγποηικήρ Οικονομίαρ & Κηηνιαηπικήρ ηηρ Πεπιθεπειακήρ 
Δνόηηηαρ Πειπαιά & Νήζυν Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ δηλαδή:   
 
1)Τελ απνδνρή ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ, απφ ηελ Γ/λζε 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη θηεληαηξηθήο  απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 
ειαηνθαιιηεξγεηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ  πεξηζζφηεξν 
απφ ην 50% ησλ ειαηνδέλδξσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξνηαζνχλ λα 
εθαξκνζηεί ν δνισκαηηθφο ςεθαζκφο. 
2)Τελ απνδνρή εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ θαη θαηάιιεισλ 
παγηδνζεηψλ.  
3)Τελ απνδνρή εμαζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ζηειέρσζεο  ςεθαζηηθψλ 
ζπλεξγείσλ έθ’  φζνλ δεηεζεί.  
4)Τελ απνδνρή ηεο εηζθνξάο 2% πνπ επηβάιιεηαη γηα ηηο δαπάλεο 
δαθνθηνλίαο ζηνπο ειαηνθαιιηεξγεηέο. 
5)Η θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο ζα δηελεξγεζεί κφλν εθφζνλ ην 
πνζνζηφ  θαξπνθνξίαο ζα μεπεξάζεη ην 25% ηεο πιήξνπο 
παξαγσγήο. 
 Η αλσηέξσ απφθαζε ειήθζε ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ 
θνηλνηήησλ (νκφθσλεο ή θαηά πιεηνςεθία). 
 

 
 

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 24/2017 

ΑΔΑ: 70ΒΧΩΗΛ-Κ0Λ



 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή                                                                               Τπνγξαθέο 

                                            ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                      Κσλ/λνο      Παηνπιηάο 
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