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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  01/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  01/2017  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 

1/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 55347/30-12-2016 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4)  

Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Κατσαράκης Πέτρος,  7) Κοκκίνη Ευαγγελία, 8), 

Μητσέας Δημήτριος, 9)  Μπιτσάνης Νικόλαος, 10) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 11) Ψυλάκη  

Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Θωμόπουλος Δημήτριος, 2) Λεβέντη 

Ναταλία, 3) Λύρας Παναγιώτης και 4) Ξανθάκη Αθηνά. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   

 

 

 

 



Συνεδρίαση : 01/2017                     Τρίτη   3 / 1 / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  01/2017 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Δακοκτονία 2017. 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.  55177/29-12-2016 
έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών, το οποίο έχει ως 
εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στη Δακοκτονία του 2017. 

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με αρ. πρωτ. 71757/13-12-2016. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, πρέπει να δοθούν έως τις 20 Ιανουαρίου 

του 2017 οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες οι οποίες θα συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Δακοκτονίας 2017.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη μιας περιοχής στο πρόγραμμα 

δακοκτονίας είναι: 

1. Να ληφθεί η σχετική απόφαση από τα Τοπικά Συμβούλια 

2. Να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο 

3. Να αναμένεται παραγωγή πάνω από 25% μιας πλήρους παραγωγής 

4. Να συνεργάζεται ο Δήμος με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην εφαρμογή του 

προγράμματος δακοκτονίας. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μέχρι την Τετάρτη 04 

Ιανουαρίου 2017 μας αποστείλετε απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου σας, στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρετε εάν αποδέχεσθε ή όχι την εφαρμογή προγράμματος 

δακοκτονίας στην περιοχή σας. 

Σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 

1. Εκτελείται πρόγραμμα Δακοκτονίας, μόνο όταν το ποσοστό της 

αναμενόμενης παραγωγής είναι μεγαλύτερο του 25%. 

2. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες που 

σημαντικό τμήμα του ελαιώνα τους ευρίσκεται εντός οικιστικού ιστού.  

 
                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Θέλω να σας ενημερώσω, έχω εδώ την περσινή μας απόφαση, που πέρασε η 
δακοκτονία από το συμβούλιο και παρά ταύτα δεν κτύπησαν στην Καλαμάτα για 

το δάκο, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα, ότι η Καλαμάτα  είχε ψηφίσει ¨κατά¨ στο να μην γίνει 
δακοκτονία. Για όσους θέλουν, για να πεισθούν,  υπάρχει  η σχετική απόφαση από το περσινό 
συμβούλιο. 
Είναι εδώ και θα μας ενημερώσει, από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών, η κα Χιουρέα. 

    
Είναι τυπικό ουσιαστικά, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία. Η κάθε 
περιοχή επιλέγει εάν θέλει να μπει και να ψεκαστεί από το πρόγραμμα της 

δακοκτονίας ή όχι. 
Η Καλαμάτα όντως δεν ψεκάστηκε την προηγούμενη χρονιά,  όπως και η Βέργα, εξαιρέθηκε με 
απόφαση της ΔΑΟΚ, της Αντιπεριφερειάρχη ουσιαστικά, επειδή υπήρχε μια διάταξη για τις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές. Έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες και το Δημοτικό Συμβούλιο 
πήρε αποφάσεις και ο Δήμαρχος έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξαναενταχθεί η 
Καλαμάτα. 
Εσείς πρέπει να αποφασίσετε εάν υπάρχει η βούληση για να μπει και από κει και πέρα προχωρά 
η διαδικασία τυπικά. Θα ακολουθήσει δηλαδή και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα 
αφορά το σύνολο. 
  
ΚΟΚΚΙΝΗ: Να γίνει γιατί πάθαμε μεγάλη ζημιά φέτος. 

 
Η απόφαση ήταν της Αντιπεριφερειάρχου της κας Αλειφέρη; Γιατί εδώ υπάρχει 
το θέμα το μεγάλο, για ποιο λόγο εξαιρέθηκε αν και υπήρχε θετική απόφαση 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας; 
 
Έχω τη σχετική απόφαση από την Περιφέρεια την περσινή, που λέει: 

Η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις …….. 
Αποφασίζουμε 
Την εξαίρεση από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας της Δημοτικής 
Κοινότητας Καλαμάτας και των Τοπικών Κοινοτήτων Βέργας, Νεοχωρίου Λεύκτρου, Αγ. 
Νικολάου και Ριγγλίων σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής δακοκτονίας της ΔΑΟΚ 
ΠΕ Μεσσηνίας διότι σημαντικό τμήμα των ελαιώνων των παραπάνω Δημοτικών 
Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων  ευρίσκεται εντός κατοικημένων περιοχών με 
συνέπεια την μειωμένη αποτελεσματικότητα των ψεκασμών λόγω ύπαρξης υιών δάκου 
στις συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες επιμολύνουν τους όμορους ελαιώνες. 

Εν ολίγοις επειδή ήταν οικισμοί, κατοικημένες οι περιοχές εκεί, αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να 
γίνει δακοκτονία. Δηλαδή, δεν είχε και λόγο η Περιφέρεια να πει, χωρίς να θέλω να κάνω το 
δικηγόρο του διαβόλου ότι είχε λόγο, θα μας το πει και η κα Χιουρέα. 

 
Θεωρούν ότι, επειδή υπάρχουν κατοικημένες περιοχές και ο ψεκασμός στα σπίτια, 
προφανώς απαγορεύεται, σε αυτά τα σημεία δημιουργούνται εστίες δάκου οπότε 

και οι γειτονικές περιοχές μολύνονται από το δάκο αυτών των περιοχών. Αυτή ήταν η λογική 
και βασίστηκαν σε μία διάταξη, σε μία ερμηνευτική εγκύκλιο, του Υπουργείου και το έκαναν 
αυτό. Ουσιαστικά καταλήξαμε στο να έχουμε μεγαλύτερη εστία δάκου. Είχαμε πολλές μικρές 
που μπορεί να επιμόλυναν τα διπλανά και φτιάξαμε μία μεγαλύτερη. Φαντάζομαι ότι και αυτοί 
το έχουν καταλάβει και θα το αλλάξουν, αλλά δεν ξέρουμε το τι θα γίνει, δεν εξαρτάται από 
μας, έχουν τη δικαιοδοσία να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν, δεν τους το  απαγορεύει 
κανείς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΙΟΥΡΕΑ: 

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΙΟΥΡΕΑ: 
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ΚΟΚΚΙΝΗ:  …………………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
Όσοι από εσάς τους συναδέλφους θέλετε να μαζευτούμε επάνω στο γραφείο 
μας, να έρθει ένα γεωπόνος από κάτω και να του θέσετε ότι θέλετε. 

Ψηφοφορία.  
Ομόφωνα λοιπόν,  να γίνει δακοκτονία. 
Ευχαριστούμε κα Χιουρέα.  
 
 
Το Συμβούλιο, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Αποδέχεται την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας για το 2017 στην 
περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Κατσαράκης Πέτρος 

  6. Κοκκίνη Ευαγγελία 

  7. Μητσέας Δημήτριος 

  8. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 5 Ιανουαρίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 
 Ο Γραμματέας 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 


