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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  326/2017 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται 
στην 17η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 24367/2-6-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 
Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 295 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 305 απόφαση), 4) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 
Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος, 10) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 11) 
Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) Καμβυσίδης Ιωάννης, 17) Καντζιλιέρη Χριστίνα – 
Ελευθερία, 18) Καραγιάννης Ανδρέας, 19) Καρβέλης Γεώργιος, 20) Κουτίβας Ηλίας, 21) Λιάππα 
Χρυσή, 22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας Ιωάννης, 
25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπουζιάνης Παύλος, 27) Μπούχαλης Δημήτριος, 28) Νιάρχος 
Αναστάσιος, 29) Ντίντα Παναγιώτα, 30) Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) 
Πολίτης Δημήτριος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Φάβας Γεώργιος, 35) Φαββατάς 
Δημήτριος και 36) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γεωργακίλας Κων/νος, 2) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 3) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία, 4)  Μπεχράκης Σταμάτης και 5)  Μπρεδήμας Θεόδωρος.  

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες : 

• Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 2) 
Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος και 3) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος, οι οποίοι 
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας  Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο: 

 Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη και την αποτελεσματική εφαρμογή του 
προγράμματος της δακοκτονίας. 

 
Η έκδοση ψηφίσματος προτάθηκε μετά από επερώτηση που κατατέθηκε από τη δημοτική 
παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και η οποία έχει ως εξής: 
 

 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 Καλαμάτα 30-5-2017 

 
Θέμα «Σοβαροί κίνδυνοι για τη δακοκτονία και τη φετινή χρονιά» 

 
κ. Δήμαρχε 
Τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς συνειδητά 

απαξιώνεται. 
Στα 15 εκατομμύρια ευρώ έχει εκτιμήσει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

Μεσσηνίας την απώλεια εισοδήματος από τη ζημιά που προκάλεσε η δακοπροσβολή 
κατά την περασμένη ελαιοκομική περίοδο.  

Οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν στηρίζουν το πρόγραμμα της δακοκτονίας, αλλά και δεν 
αποδίδουν την παρακράτηση 2% που γίνεται στους αγρότες για την παραγωγής της βρώσιμης 
ελιάς και στο ελαιόλαδο, μέσω των εμπόρων και των ελαιοτριβείων. Μόνο για φέτος 
χρηματοδότησαν τις περιφέρειες της χώρας με 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αποθεματικό 
ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ. 

Διαχρονικά οι κυβερνήσεις αποδιάρθρωσαν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δακοκτονίας, με 
αποτέλεσμα οι όποιοι έλεγχοι, των προγραμμάτων να είναι από ανύπαρκτοι έως ελλιπείς. 

Πολλές Δημοτικές Αρχές χωρίς αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια εξαιρούν χωριά και 
περιοχές από το πρόγραμμα δακοκτονίας, σπάζοντας έτσι το ενιαίο στην καταπολέμηση του 
δάκου, καθιστώντας και του όποιους ψεκασμούς αναποτελεσματικούς. 

 
Φέτος μάλιστα θα ενταχθούν  στο πρόγραμμα της δακοκτονίας 900.000 περισσότερα 

ελαιόδεντρα από πέρσι χωρίς ωστόσο να έχουν αυξηθεί οι πιστώσεις, με αποτέλεσμα τα 
χρήματα να φτάνουν για μόλις 2,2 ψεκασμούς κατά μέσο όρο, όταν την περσινή χρονιά ο 
μέσος όρος των ψεκασμών ήταν 2,6. 

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τις σοβαρές καθυστερήσεις στην έναρξη των ψεκασμών, που 
με ευθύνη κυβέρνησης και περιφέρειας, όλο και πιο συχνά εμφανίζονται, προκύπτουν σοβαροί 
κίνδυνοι για τη δακοκτονία και τη φετινή χρονιά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια 
σοβαρού εισοδήματος των μικρομεσαίων ελαιοπαραγωγών, με αρνητικές συνέπειες για όλα τα 
λαϊκά στρώματα. 
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1. Θα εξαιρεθούν φέτος περιοχές από το πρόγραμμα δακοκτονίας;  

2. Πως τοποθετείτε η Δημοτική Αρχή απέναντι στα πιο κάτω αιτήματα της αγωνιζόμενης 

αγροτιάς. 

− Να μη διασπάται το ενιαίο του προγράμματος δακοκτονίας.  

− Την ευθύνη να έχει το κράτος και όχι διάφορες εταιρίες.  

− Να διατεθούν κονδύλια για την καταπολέμηση του δάκου.  

− Να γίνονται έγκαιρα οι ψεκασμοί.  

− Να προσληφθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, που είναι διαλυμένες, μόνιμο εργατοτεχνικό 

και επιστημονικό προσωπικό που να έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου του 

προγράμματος δακοκτονίας.  

− Να καταργηθεί το χαράτσι στη δακοκτονία, αρκετά πληρώνουν οι φτωχοί αγρότες, να 

διατεθούν ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 
Ο επικεφαλής 

της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Δημοτικός Σύμβουλος 

 
Οικονομάκος Δημήτρης 

 
 
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Δήμαρχος, αναφέρει τα εξής : 

 
Κοιτάξτε, όσον αναφορά το θέμα που έβαλε η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ για την 
δακοκτονία, εμείς ως πλειοψηφία αποδεχόμαστε το 80% των προτάσεων όπως 

αυτές έχουν διατυπωθεί και δεν έχω καμία αντίρρηση να συντάξω ένα έγγραφο, αλλά με ένα 
σκεπτικό διαφορετικό, με τις προτάσεις τις οποίες κάνατε ασφαλώς, είπα ποιές ακριβώς 
αποδέχονται και θα φύγει το έγγραφο αυτό αύριο. Διαφορετικά μπορεί να συνταχθεί ένα 
ψήφισμα, ένα κοινό ψήφισμα με αυτό το δια ταύτα και να φύγει ως ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ωραία. Θα συντάξουμε ένα ψήφισμα, γιατί είναι σοβαρό θέμα η δακοκτονία και 
πρέπει να έχουμε μία θέση.  

Το 80% αυτών που λένε είναι κοινά αποδεκτά, είναι σωστά.  
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:  
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του της 8 Ιουνίου 2017,  αφού έλαβε υπόψη τα 

σοβαρά προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή από την μη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του 

προγράμματος δακοκτονίας κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο, αλλά και τους σοβαρούς 

κινδύνους που διατρέχει η παραγωγή κατά την φετινή περίοδο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα 

 

Ζητεί: 

1. Να μην διασπασθεί το ενιαίο του προγράμματος δακοκτονίας, με την καταπολέμηση του δάκου σε 

όλες τις περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, χωρίς να μείνει καμία περιοχή εκτός της διαδικασίας 

αυτής.  

2. Η καταπολέμηση του δάκου να γίνεται έγκαιρα, με δολωματικούς και καθολικούς ψεκασμούς, οι 

οποίοι θα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο, πάνω σε ομαδική βάση (το αργότερο μέσα σε 

7 ημέρες)  

3. Την άμεση αύξηση των κονδυλίων για ψεκασμούς καθώς και την πρόσληψη έκτακτου 

απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού για τη δακοκτονία (αποκέντρωση της διαδικασίας στο 

σύνολό της με χρηματοδότησή της από τον κρατικό προϋπολογισμό), την καταγραφή των ζημιών, 

καθώς και τη γρήγορη αποζημίωση των γεωργών που θα πληγούν από την ακαρπία.  

4. Να προβλεφθεί  η δυνατότητα προσαρμογής στα τοπικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με 

εναλλαγή της μεθόδου ανά περιφερειακό επίπεδο ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της 

δακοκτονίας.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βγενής Χαράλαμπος 

  5. Βεργινάδη Μαρία 

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας Ηλίας  

  10. Δημητρούλιας Γεώργιος 

  11. Δημόπουλος Δημήτριος  

  12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  13. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  14. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  15. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία 

  16. Καραγιάννης Ανδρέας 

  17. Καρβέλης Γεώργιος  

  18. Κουτίβας Ηλίας 

  19. Λιάππα Χρυσή  



Συνεδρίαση :17/2017     Πέμπτη  08  / 06  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  326/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  5 

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  21. Μαρινάκης Σαράντος 

  22. Μπάκας Ιωάννης  

  23. Μπασακίδης Νικόλαος  

  24. Μπουζιάνης Παύλος  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονομάκος Δημήτριος  

  29. Οικονομάκου Μαρία 

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φάβας Γεώργιος   

  33. Φαββατάς Δημήτριος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 12 Ιουλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

  


