ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53
Στη Λευκάδα σήµερα στις 06 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14.00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα
η

από την αριθµ. 2 /2824/03-02-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Μαργέλης Γεώργιος
Κονιδάρης Κυριάκος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
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Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Καββαδάς Αθανάσιος
Μικρώνης Ζώης
Σίδερης Αντώνιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για καταπολέµηση του δάκου της ελιάς στις περιοχές του ∆ήµου µας µε την
µέθοδο των δολωµατικών ψεκασµών για το 2012.
Εισηγητής: κ.Καραλιόλιος Γεώργιος-Γ.Γ. ∆ήµου.
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Ο κ.Γενικός Γραµµατέας εισηγούµενος το θέµα, είπε:
Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1)

Το µε αριθ.Πρωτ.4256/858/25/1/2012 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και

Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας σύµφωνα µε το οποίο πρόκειται και κατά τη
φετινή περίοδο να εφαρµοσθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το
πρόγραµµα καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς.
Μετά την κατάργηση των αεροψεκασµών η καταπολέµηση του δάκου, συλλογικά µπορεί να
γίνει µόνο µε δολωµατικούς ψεκασµούς από εδάφους µε δύο τρόπους:
1.Με τη συγκρότηση κλασσικού συνεργείου (Αρχιεργάτης, µεταφορείς, ψεκαστές) από
ελαιοπαραγωγούς της περιοχής
2.Με εργολαβική ανάθεση ψεκασµού των ελαιοδένδρων µιας περιοχής, σε Συνεταιρισµό ή ιδιώτη
ύστερα από διαδικασία µειοδοτικού διαγωνισµού.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
περιφερειακής ενότητας Λευκάδας παρέχει οικονοµική, τεχνική και υλική υποστήριξη, ενώ
ευθύνη των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων θα είναι η συγκρότηση πλήρους και υπεύθυνου
συνεργείου ψεκασµού, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ψεκασµών από τους ιδιοκτήτες των
ελαιοδένδρων και η συµµετοχή τους µε κάθε τρόπο, στις εργασίες του προγράµµατος.
∆ιευκρινίζουµε ότι το πρόγραµµα δακοκτονίας πραγµατοποιείται εφόσον το ποσοστό
ανθοφορίας και καρποφορίας βρίσκεται σε ποσοστό ικανό να δικαιολογεί την εφαρµογή του
προγράµµατος και το οποίο καθορίζεται µετά από ελέγχους ανθοφορίας και καρποφορίας στα
τοπικά διαµερίσµατα από γεωπόνους της ∆.Α.Ο.Κ. Λευκάδας.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση .
Οµόφωνα αποφασίζει
Να εφαρµοσθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το πρόγραµµα
καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς σε όλες τις περιοχές του ∆ήµου µας, ή µε την µέθοδο των
δολωµατικών ψεκασµών από εδάφους και µε ευθύνη των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων
για την συγκρότηση πλήρων και υπεύθυνων συνεργείων ψεκασµού, και ευθύνη των ιδιοκτητών
ελαιοδένδρων για την παρακολούθηση αυτών ή µε εργολαβική ανάθεση ψεκασµού των
ελαιοδένδρων µιας περιοχής, σε Συνεταιρισµό ή ιδιώτη ύστερα από διαδικασία µειοδοτικού
διαγωνισµού.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 53/12.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη
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