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Από ηο Πραθηηθό ηες  18ες / 21.12.2020 TAKTIKH ζσλεδρίαζες 

ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ – Βότας 

 

Αρηζκός Απόθαζες:   118/2020 

    Θέκα 3ο: Έγθρηζε προγράκκαηος ζσιιογηθής θαηαποιέκεζες ηοσ δάθοσ ηες ειηάς γηα ηο έηος 

2021. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     21ε Γεθεκβρίοσ  έηοσς 2020 εκέρα  Γεσηέρα  

θαη ώρα    13:00  έσο 15:00 ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   Σπκβνύιην Βέινπ 

Βόραο ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ.  πξση. 10667/17.12.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη  

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ  ηνπ Γ.Σ., θαζώο θαη  ηεο ππαιιήινπ  

πνπ  ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Ράπηες Θεόδωρος 

4. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

5. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

6. Μαζηοράθος Άγγειος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Καιιίρε Μαρία 

9. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

10. ηάτος Αλδρέας 
11. Ρόδος Νηθόιαος 
12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. Περρής Νηθόιαος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

 

1. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

 

 

 

 

 

            Αν και προζκλήθηκαν νόμιμα  

                    δεν προζήλθαν 
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25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 
 

  

  Γηα ην αλσηέξσ ζέκα θιήζεθαλ θαη απάληεζαλ θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ : 

1. Παπαδεκεηξίνπ Ησάλλεο Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Εεπγνιαηηνύ 

2. Μπνπγάο Κσλζηαληίλνο Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Διιελνρσξίνπ 

3. Καιαληδήο Γεκήηξηνο Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Σηηκάγθαο 

4. Νηνύβνο Βαζίιεηνο Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Σνπιελαξίνπ 

5. Μπαθηξηδήο Δκκαλνπήι Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Φαιθείνπ 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα ην 3ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2021, έζεζε ππόςε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ην αξηζ. 300429/61183/09.12.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2021 πξέπεη λα πάξνπκε απόθαζε αλ απνδερόκαζηε λα 

κεηάζρνπκε ζην πξόγξακκα κε δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο, κε ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ησλ 

ςεθαζκώλ ζε ςεθαζηέο-εξγνιάβνπο πνπ ζα πξνθύςνπλ από κεηνδνηηθό δηαγσληζκό. Οη αεξνςεθαζκνί 

έρνπλ θαηαξγεζεί από ην έηνο 1997 (απόθαζε Υθππ. Γεσξγίαο 72096/29-4-97).  

   Τν πξόγξακκα αθνξά ζηηο Τνπηθέο Κνηλόηεηεο Σηηκάγθαο, Διιελνρσξίνπ, Σνπιελαξίνπ θαη Φαιθείνπ θαη 

ζηνλ νηθηζκό Καιέληδη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Εεπγνιαηηνύ πνπ ελεκεξώζεθαλ θαη δεηήζεθε από ηα 

Τνπηθά ζπκβνύιηα λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα ή όρη.  

   Τα ζπκβνύιηα ησλ Κνηλνηήησλ Σνπιελαξίνπ, Φαιθείνπ θαη Διιελνρσξίνπ κε απόθαζή ηνπο δέρζεθαλ ηελ 

ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα.  

   Τα ζπκβνύιηα ησλ Κνηλνηήησλ Σηηκάγθαο θαη Εεπγνιαηηνύ γηα ηνλ νηθηζκό Καιεληδίνπ κε απόθαζή ηνπο 

δελ δέρζεθαλ ηελ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα.  

 

    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

      Τν  ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε, όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
    θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ παξόλησλ  Πξνέδξσλ  ησλ ελδηαθεξόκελσλ Κνηλνηήησλ 

 
1. Γελ απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 

2021 ησλ Κνηλνηήησλ ηηκάγθας θαη οηθηζκού Καιεληδίοσ ηες Κοηλόηεηας Εεσγοιαηηού. 

2. Απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2021 

ησλ Κνηλνηήησλ Διιελοτωρίοσ, οσιελαρίοσ θαη Υαιθείοσ . 

      Τν πξόγξακκα ζα εθαξκνζηεί από ηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο  

       Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο κε δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο, κε ηελ αλάζεζε      

       ηεο εξγαζίαο ησλ ςεθαζκώλ ζε ςεθαζηέο - εξγνιάβνπο πνπ ζα πξνθύςνπλ από κεηνδνηηθό  

        δηαγσληζκό. 
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3. Απνδέρεηαη ηελ εηζθνξά δαθνθηνλίαο πνπ ζα επηβιεζεί κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

ζηνπο ειαηνπαξαγσγνύο νη νπνίνη έρνπλ ειαηόδεληξα ζηε δώλε ηεο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

δάθνπ από ηελ αλσηέξσ ππεξεζία, ε νπνία εηζθνξά θαιύπηεη έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό ηεο όιεο 

δαπάλεο ηεο δαθνθηνλίαο, γηα ηηο Κνηλόηεηεο Διιελοτωρίοσ, οσιελαρίοσ θαη Υαιθείοσ. 

. 

 Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  118/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Τα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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