
 
ΔΗΜΟ 

ΙΕΡΑ ΠΟΛΕΩ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Από ηο πρακηικό ηης σπ’αριθμ. 1ης / 2020 Σσνεδρίαζης ηοσ Σσμβοσλίοσ 
Κοινόηηηας Μεζολογγίοσ 

 
Αριθμ. Απόφασης : 3 / 2020 

   
ήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Σετάρτη και 
ώρα 18:00 συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 
ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ 28/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 
έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννέα  (9) μέλη δηλαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

ΔΑΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ               
ΠΑΝΟ   
ΑΝΔΡΕΑ 

ΣΑΜΑΣΗ   ΝΙΚΟΛΑΟ   
ΥΡΙΚΑΕ  
ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΦΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

 
ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ         
ΓΚΑΝΙΑΣΟ ΙΩΑΝΝΗ     

     ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
  ΔΕΝΔΡΙΝΟ  ΕΤΘΤΜΙΟ 
   
   
 

Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 
απόφαση Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης .  
 
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020-2022: 
καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς από την 
Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της αναφερόμενη στο υπ’αριθμ. 23381/13-12-2019 
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σμήμα Ποιοτικού & 
Υυτουγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, με βάση το οποίο 
γνωστοποιείται η πρόθεση της εν λόγω Τπηρεσίας για εφαρμογή του προγράμματος 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς από εδάφους 
ψεκασμούς. Σο έγγραφο αναφέρει αναλυτικά “Από την φετινή διαγωνιστική διαδικασία 
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ανάδειξης εργολάβων του προγράμματος δακοκτονίας θα αναδειχτούν εργολάβοι που θα 
αναλάβουν την εφαρμογή των ψεκασμών για τρία συνεχόμενα έτη, δηλαδή το 2020, 2021 
και 2022, αυτό το γεγονός σημαίνει ότι οι κοινότητες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα 
πρέπει να αποφασίσουν από την φετινή χρονιά για την ένταξή τους στο πρόγραμμα και για 
τα τρία προαναφερθέντα έτη. Ωστόσο η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με την μέθοδο 
των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών θα γίνει σε περιορισμένη έκταση, την οποία δεν 
μπορούμε να υπερβούμε, επειδή οι δαπάνες που προβλέπονται από το ΥΠΑΑΤ για την 
δακοκτονία είναι περιορισμένες, συνεπώς το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί εκεί όπου 
αναμένουμε μεγάλη ελαιοπαραγωγή και οι εργατοτεχνικές και ελαιοκομικές συνθήκες 
εξασφαλίζουν πληρέστερη τεχνική και οικονομική προστασία της παραγωγής. Το πρόγραμμα 
δακοκτονίας δεν θα εφαρμοστεί εκεί α) όπου το ποσοστό ελαιοπαραγωγής είναι χαμηλό, β) 
οι ελαιώνες δεν είναι συγκεντρωμένοι με αποτέλεσμα να απαιτούνται υψηλές δαπάνες για 
την καταπολέμηση, γ) δεν ευρίσκεται το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό για την 
δακοκτονία και δ) δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της ελιάς (εγκαταλειμμένοι 
ελαιώνες). Επειδή όμως η καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς είναι 
προαιρετική, θα πρέπει μέχρι το αργότερο 10 Ιανουαρίου 2020 να μας αποστείλετε Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Τοπικού Συμβουλίου του Τοπικού Διαμερίσματος στην 
οποία θα αναφέρεται η αποδοχή ή μη της καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς από 
εδάφους ψεκασμούς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Αιτωλ/νίας. Σε περίπτωση δε αποδοχής θα γράφετε στην απόφασή σας ότι αποδέχεστε και 
την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί, η οποία ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστή και θα 
καταβληθεί ανεξαρτήτως αποτελέσματος δακοκτονίας. Θα πρέπει ακόμα να γνωρίζετε ότι η 
απόφαση αποδοχής δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία μας, η οποία προκειμένου να 
πραγματοποιήσει καταπολέμηση, θα λάβει υπόψη της το ποσοστό καρποφορίας, τις πιστώσεις 
που θα διατεθούν, την οικονομικότητα της καταπολέμησης, την εξεύρεση κατάλληλου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, κ.τ.λ. Τονίζουμε ξανά ότι η Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και 
Κτηνιατρικής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της καταπολέμησης, διότι 
αυτό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν (όπως π.χ. 
καιρικές συνθήκες) και από την περίπτωση διακοπής λόγω ανωτέρας βίας. Για όλα τα 
παραπάνω θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσετε τους ελαιοπαραγωγούς σας ή τους 
εκπροσώπους τους ώστε η απόφασή σας να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Θα πρέπει όμως 
να γνωρίζετε ότι η επιτυχία της καταπολέμησης εξαρτάται από τους ίδιους τους 
ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στα κτήματά τους και να 
παρακολουθούν κάθε ψεκασμό. Η Υπηρεσία μας περιμένει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου την 
απάντησή σας (καταφατική ή αρνητική) και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου.”  
 
Η Πρόεδρος συνέχισε την εισήγησή της αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον Γενικό 
Διευθυντή του Αγροτικού υνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας “η Ένωση” από τον 
οποίο ζητήθηκε κατάλογος των ελαιοπαραγωγών στο Μεσολόγγι. Σο αίτημα δεν έγινε 
δεκτό για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, ανέλαβε όμως η Ένωση να προωθήσει στα 
μέλη της μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε η Πρόεδρος ενημερώνοντας 
τους ελαιοπαραγωγούς για την προπεριγραφόμενη δακοκτονία και ζητώντας τις απόψεις 
τους. Επίσης έγινε επικοινωνία και με μεμονομένους ελαιοπαραγωγούς της Κοινότητας 
Μεσολογγίου. Οι ελαιοπαραγωγοί ήταν θετικοί ανέφεραν όμως συγκεκριμένα προβλήματα 
που υπήρξαν τις προηγούμενες χρονιές τα οποία ζητούν να εξαλειφθούν. Σα προβλήματα 
έγκειται α) με τον χρόνο εφαρμογής του προγράμματος που τα προηγούμενη έτη δεν ήταν 
ο ενδεδειγμένος με βάση την θερμοκρασία (έγιναν επτέμβριο οι ψεκασμοί ενώ έπρεπε να 
είχαν γίνει πολύ νωρίτερα), β) δεν υπήρχε επαρκής αριθμός επιβλέποντων Γεωπόνων γ) ο 
αριθμός των ψεκασμών ήταν μικρός-ανεπαρκής. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη των ελαιοπαραγωγών που επικοινώνησαν με το 
υμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη Γεωπόνων της περιοχής, η εισήγηση είναι 
θετική για την πραγματοποίηση προγράμματος Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020-2022 για 
την καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς από την 
Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα όρια της Κοινότητας Μεσολογγίου επισημαίνοντας τα 
τρία προβλήματα που αναφέρουν οι ελαιοπαραγωγοι. 
.  
 
Εν συνεχεία πήρε τον λόγο η κα. Αφροδίτη Μπαρμπετάκη, Γεωπόνος, υπάλληλος της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας, η οποία εξήγησε την 
διαδικασία που διενεργείται κάθε χρόνο και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν λόγω της 

γραφειοκρατίας και καθυστερήσεις που προκύπτουν από τυχόν ενστάσεις που γίνονται 
στους διαγωνισμούς. Εξήγησε ότι η εισφορά δακοκτονίας αποδίδεται κάθε χρόνο μέσω 
των ελαιοτριβείων και καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων επομένως δεν υπάρχει άμεση πρόσθετη επιβάρυνση στους ελαιοπαραγωγούς.  
Σον λόγο έλαβε και ο Κώστας Κούστας, περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, ο 
οποίος τόνισε την αξία των ψεκασμών, την αξία που έχει η παραγωγή ελαιολάδου στην 
περιοχή μας και είπε ότι σε δεύτερο χρόνο οφείλουμε να δούμε και τους ψεκασμούς για 
τα κουνούπια.  
 
Τπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα. Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το 
υμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 

Σο υμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Αποδέχεται την καταπολέμηση του δάκου με δολωματικούς από εδάφους 
ψεκασμούς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Αιτωλ/νίας στα όρια της Κοινότητας Μεσολογγίου. Για τους ψεκασμούς αυτούς 
σημειώνει και ζητά τα εξής: α) οι ψεκασμοί να γίνουν την σωστή χρονική στιγμή με 
βάση τις καιρικές συνθήκες ώστε να έχουν αποτέλεσμα, β) οι ψεκασμοί να γίνουν 
παρουσία Γεωπόνων της Τπηρεσίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, γ) να υπάρξει αύξηση του 
αριθμού των ψεκασμών. Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί.   

2. Η απόφαση να σταλεί στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση και ενημέρωσή 
τους, στους δημοτικούς συμβούλους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου.  

 
 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    3/ 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  04 – 02 – 2020 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 

 

 

ΑΔΑ: 6ΝΠ0ΩΡΖ-59Ν



 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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