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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 22-12-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο:

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα-έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2015 –
Σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία – Ορισμός του ύψους συμμετοχής.

Στην Αγιά, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16901/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) και Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο
Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο.
Ακόμα προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο
ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 2ο:

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα-έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2015 –
Σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία – Ορισμός του ύψους συμμετοχής.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σμυρλής που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6853/22-10-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής
ενότητας Λάρισας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου που έχει ως εξής:
«Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασής της για εφαρμογή
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Νομού όπου η όχληση παρουσιάζεται
ιδιαίτερα αυξημένη, πρόκειται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, σε
εξειδικευμένo στο αντικείμενο εργολάβο έργου που έχει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία και την
εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων προγραμμάτων.
Το πρόβλημα των κουνουπιών αφενός άπτεται προβλημάτων υγείας (μετάδοση μολυσματικών νόσων,
όπως ελονοσία,λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κλπ)και αφετέρου αποτελεί σημαντικό
παράγοντα όχλησης με άμεσες προεκτάσεις στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, σε θέματα
εργασίας των κατοίκων και των παραθεριστών κλπ.
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά αποδεκτό σχέδιο
καταπολέμησης των προνυμφών με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η μέθοδος εφαρμογής του
έργου είναι η προνυμφοκτονία που συνδυάζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα με την ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μέθοδος αυτή σε συνδυασμό με το χαμηλής τοξικότητας
προνυμφοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε, κατέστησε την προσπάθεια τελείως ακίνδυνη για ανθρώπους,
θηλαστικά, ψάρια, πτηνά, ωφέλιμα έντομα κλπ.
Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει την έγκαιρη έναρξη του προγράμματος
καταπολέμησης των κουνουπιών, που θα αποβλέπει στη καταπολέμηση της πρώτης γενιάς εντόμων
και μάλιστα στο στο στάδιο των προνυμφών αυτών, δηλαδή πριν την δημιουργία των τέλειων
(ακμαίων) εντόμων. Η καταλληλότερη γι΄αυτό χρονική περίοδος είναι οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος.
Γι΄ αυτό κρίνουμε σαν κατεπείγουσα την ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης αυτών,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να προληφθούν τυχόν κίνδυνοι για την υγεία των
κατοίκων και των παραθεριστών της περιοχής .
Η εφαρμογή του προγράμματος θα ελέγχεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Π.Ε. Λάρισας.
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Η προβλεπόμενη περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Πηνειού ποταμού
καθώς επίσης και οι παρακάρλιες περιοχές, στα διοικητικά όρια των Δήμων Κιλελέρ, Τεμπών και
Αγιάς.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των αναγκαίων ψεκαστικών παρεμβάσεων στο Δήμο
σας απαιτείται:
α) η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή στο έργο άμεσα.
β) η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για σύμβαση έργου μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου
εταιρείας που θα προκύψει μετά από διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Π.Ε. Λάρισας, και
γ) τον ορισμό του ύψους της συμμετοχής σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης αυτής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
Πέραν αυτού και εφ’ όσον δεν υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, οι ψεκαστικές εφαρμογές στα
διοικητικά όρια του Δήμου σας θα ανασταλούν.
Για την υπογραφή της σύμβασης και την αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει,
ενημερώστε άμεσα την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης
με την ανάδοχο εταιρεία παρακαλούμε να μας αποσταλεί ένα ακριβές αντίγραφο αυτής».
Και έχοντας υπόψη:
1. Το Υ1γ/Γ.Π./83890/29-09-2014 (ΑΔΑ:7Η10Θ-ΥΝΥ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας
«Χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015»
2. Το 14679/02-10-2014 έγγραφο του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ.
Οικονομικών
Εισηγούμαστε:
1. Τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Νομού,
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2015.
2. Την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας που θα προκύψει μετά το
διαγωνισμό που θα διενεργήσει η ΠΕ Λάρισας.
3. Τον ορισμό του ύψος της συμμετοχής του Δήμου σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
ποσό που θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.
4. Την εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την ψήφιση της πίστωσης
από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και τον Δήμαρχο για την έγκριση της μελέτης και
την ανάθεση των εργασιών κουνουποκτονίας στον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό
που θα διενεργηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
5. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση και σωστή εκτέλεση του έργου στις Δημοτικές Ενότητες
του Δήμου θα είναι η επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – εργασιών έτους 2015
(Π.Δ. 28/80)».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Συμφωνώ με το πρόγραμμα αλλά να γίνεται λίγο πιο γρήγορα.
Θα ήθελα να προσθέσουμε και την καταπολέμηση της ακρίδας. Είναι κάτι που απασχολεί όλο τον
Δήμο, δεν κάνουμε καμία πρόληψη γι’ αυτό ενώ μπορούμε να το κάνουμε με σχετικά μικρό κόστος, τον
Απρίλιο ή το Μάιο να φροντίσουμε να γίνει, ώστε να γλυτώνουν την ταλαιπωρία οι αγρότες μας».
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Ο Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης Θωμάς
είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα πρότεινα, λόγο και του προβλήματος με τον καταρροϊκό πυρετό,
να το διευρύνουμε σ’ όλων το Δήμο και κυρίως σε περιοχές με κτηνοτροφία. Επίσης θα ήθελα να
ορίσουμε έναν υπεύθυνο του Δήμου που θα παρακολουθεί τη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου».
Ο εισηγητής κ. Βασίλειος Σμυρλής είπε στην τοποθέτησή του: «Η καταπολέμηση του καταρροϊκού
πυρετού δεν είναι θέμα Δήμου. Άλλο τα κουνούπια και άλλο ο καταρροϊκός πυρετός που το έχει
αναλάβει αποκλειστικά η Περιφέρειας Θεσσαλίας που έχει δώσει οδηγίες σ’ όλους τους
κτηνοτρόφους».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Πολύ καλά κάνουν και υλοποιούνται τέτοιου είδος
προγράμματα υγειονομικής σημασίας, αλλά είναι απαράδεκτο να τα χρεώνονται οι Δήμοι. Αυτά όλα
είναι ευθύνη της Πολιτείας και του Κράτους. Κάνω λοιπόν την παρατήρηση ότι αυτά τα ζητήματα
πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά από το Κράτος και με σχεδιασμό και όχι έτσι αποσπασματικά».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Αργυρούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Μια
διευκρίνιση θα ήθελα να κάνω. Στην εισήγηση του θέματος προβλέπεται επιτροπή παρακολούθησης
του έργου που έχει συγκροτηθεί με προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου κ. Σμυρλή Βασίλειου,
- το Υ1γ/Γ.Π./83890/29-09-2014 (ΑΔΑ:7Η10Θ-ΥΝΥ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας,
- το 14679/02-10-2014 έγγραφο του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ),
- το υπ’ αριθμ. 6853/22-10-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής ενότητας
Λάρισας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου,
- την υπ’ αριθμ. 158/2014 (ΑΔΑ: 7Τ7ΩΩ6Ι-8ΔΠ) απόφασή του με θέμα: «Επιτροπή βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του άρθρου 67 του Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών)»,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- τις παρατηρήσεις των δημοτικών Συμβούλων,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις
περιοχές του Νομού, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2015.
2. Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρείας που θα
προκύψει μετά το διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή
Ενότητα Λάρισας.
3. Ορίζει το ύψος της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο ποσό των 14.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσό που θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2015.
4. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς για την διάθεση (ψήφιση) της
πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και τον Δήμαρχο για την έγκριση της
μελέτης και την ανάθεση των εργασιών κουνουποκτονίας στον ανάδοχο που θα προκύψει από
τον διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
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5. Ορίζει αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση και σωστή εκτέλεση του έργου στις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγιάς την επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
έτους 2015 (Π.Δ. 28/80).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 234/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

