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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/14-3-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 61/2017 
Περί αποδοχής προγράµµατος δακοκτονίας 

έτους 2017. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 14 Μαρτίου 2016 
ηµέρα Τριτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 4068/10-3-2017 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Χοροζάνης Αντώνιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος ----------- 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπαπανούσης Νικόλαος Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 
Φυλακτός Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα ------------ 
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Η κα Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως  η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 10ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το 
υπ’ αριθ. Πρωτ. 3257/1-3-2017 εισηγητικό σηµείωµα του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου 
µας κ. Ιωάννη ∆ήµα, µε θέµα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη του 
Προγράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2017» το οποίο έχει ως εξής: 

 
       «Στην Υπηρεσία µας διαβιβάστηκε το υπ΄ αρ. πρωτ. 2415/22-02-2017 έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, 
µε το οποίο ζητείται  η λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη του προγράµµατος 
∆ακοκτονίας που εφαρµόζεται στις ελαιοκοµικές περιοχές µε ευθύνη της ως άνω 
Υπηρεσίας. 
      Το πρόγραµµα ∆ακοκτονίας είναι ένα εποχιακό πρόγραµµα που εφαρµόζεται από τον 
Ιούνιο έως το Νοέµβριο, αφορά στη προστασία ελαιόδεντρων στη ∆υτική Αττική και 
περιλαµβάνει και δολωµατικούς ψεκασµούς, που έχουν τις µικρότερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 
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        Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρµογής του προγράµµατος είναι α) να έχει εξασφαλισθεί 
η αποδοχή του προγράµµατος από τους ∆ήµους β) το ποσοστό καρποφορίας των 
ελαιόδεντρων να είναι ανώτερο του 25% µιας πλήρους εσοδείας και γ) οι ελαιώνες να είναι 
συγκροτηµένοι, συνεχόµενοι και αµιγείς, µακριά από κατοικηµένες περιοχές. 
     Η µέθοδος που εφαρµόζεται είναι προληπτική και σκοπό έχει την προσέλκυση και 
θανάτωση των ακµαίων του δάκου πριν αρχίσει η εναπόθεση των αυγών στον ελαιόκαρπο.  
    Οι δαπάνες του προγράµµατος καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
    Οι εργασίες του προγράµµατος ελέγχονται από τον ∆ιευθυντή, τον Επόπτη και τους 
Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 
    Η Υπηρεσία εισηγείται την αποδοχή του προγράµµατος ∆ακοκτονίας έτους 2017 στην 
περιφέρεια του ∆ήµου Μεγαρέων, διότι η µέθοδος που εφαρµόζεται είναι η πλέον 
αποτελεσµατική για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς προς όφελος της ποσοτικής και 
ποιοτικής παραγωγής ελαιόλαδου και βρώσιµου ελαιόκαρπου. 
Επισυνάπτουµε φωτ/φο του υπ΄αρ. πρωτ. 2415/22-02-2017 εγγράφου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής και 
παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά». 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπ’ όψη του τα αποτελέσµατα της 
δακοκτονίας οσάκις κατά το παρελθόν διενεργήθη στην Περιφέρεια του ∆ήµου µας. 
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Αποδέχεται το πρόγραµµα ∆ακοκτονίας στην περιφέρεια του ∆ήµου 

Μεγαρέων κατά το τρέχον έτος 2017,  διότι η µέθοδος που εφαρµόζεται είναι η 
πλέον αποτελεσµατική για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς προς όφελος 
της ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής ελαιόλαδου και βρώσιµου ελαιόκαρπου. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 61/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
Η Γραµµατέας Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Γρίβα Παναγιώτα Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


