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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 8ο .- Συμμετοχή  του  Δήμου  στο  πρόγραμμα  καταπολέμησης 
κουνουπιών -  καθορισμός ύψους συμμετοχής.

Αριθμός Απόφασης  30/2011

Σήμερα στις  26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 
6:00 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 
στην  αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ  

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Βαλάρης Γεώργιος 6. Μπελιάς Αντώνιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος 8. Πατσάς Κυριάκος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα 10. Ριζούλης Στέφανος
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
13. Καλαγιάς Γρηγόριος 14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Καψάλης Βασίλειος 16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Κουτσαντάς Βασίλειος 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Λέτσιος Βασίλειος 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Μαρούδας Ρίζος 22. Τσιτσές Δημήτριος
23. Ξαφάρας Χρήστος



2

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς 
και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα 
(21)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:                                 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος.

1. Βόγιας Δημήτριος 2. Σκαπέτης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος 4. Τσαγκάλης Αντώνιος

1. Πατσιαβούδης Στέργιος 2. Ριζάκης Δημήτριος
3. Αλβίζος Δημήτριος 4. Λάμπρου Ευάγγελος
5. Πλατής Βασίλειος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Ράντζος Νικόλαος 8. Χριστοδούλου Βασίλειος
9. Παπαδημητρίου Νίκος 10. Χαλάτσης Αντώνιος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος 12. Κοσμάς Νικόλαος
13. Γούλης Δημήτριος 14. Ζιούλη Αναστασία
15. Κυριάκου Αθανάσιος 16. Μπουρντένας Γρηγόριος
17. Μπελιάς Αθανάσιος 18. Μπαράκος Γεώργιος
19. Περπερής Ευάγγελος

1. Δαλακούρας Θεόδωρος 2. Πραντζίδης Δημήτριος
3. Οικονόμου Στέλιος
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 8ο .- Συμμετοχή  του  Δήμου  στο  πρόγραμμα  καταπολέμησης 
κουνουπιών -  καθορισμός ύψους συμμετοχής.

Αριθμός Απόφασης  30/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
Στις 16-2-2010 παραλάβαμε στο πρωτόκολλο του Δήμου, το υπαριθμ.1172/11-2-

2011 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 εξειδικευμένη στο αντικείμενο εταιρεία.

Η  μέθοδος  εφαρμογής  του  έργου  είναι  η  προνυμφοκτονία  που  συνδυάζει  τη 
μέγιστη  αποτελεσματικότητα  με  την  ελαχιστοποίηση  των  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Το έργο θα ελέγχεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Π.Ε. Λάρισας.

Η προβλεπόμενη περιοχή  εφαρμογής του έργου είναι  η  ευρύτερη περιοχή του 
Δέλτα Πηνειού ποταμού καθώς επίσης και οι παρακάρλιες περιοχές, στα δημοτικά 
όρια των Δήμων Κιλελέρ, Τεμπών και Αγιάς.

Προκειμένου  να  καταστεί  δυνατή  η  εφαρμογή  των  αναγκαίων  ψεκαστικών 
παρεμβάσεων στο Δήμο σας απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου:

α) για τη συμμετοχή στο έργο άμεσα.
β)  για σύμβαση έργου μεταξύ  του Δήμου και  της  αναδόχου εταιρείας  που θα 

προκύψει μετά από διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Π.Ε. Λάρισας.
γ) τον ορισμό του ύψους της συμμετοχής σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

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 αυτής και την αντιμετώπιση του οποιοδήποτε 
προβλήματος  προκύψει,  ενημερώστε  άμεσα  τη  Δ/νση  Δημόσιας  Υγείας  & 
Κοινωνικής Μέριμνας».

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο και γνωρίζοντας την πολυμορφία της περιοχής 
μας αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός των περιοχών μας με τα 
κουνούπια, εισηγούμαι τη συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών για το 2011 με τη διαδικασία που αναλύεται στο ανωτέρω έγγραφο».

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της  παράταξης 
ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος αναφέροντας ότι:

 «Νομίζω ότι την ανάληψη όλης της δαπάνης πρέπει να την αναλάβει το Κράτος και  
όχι να την επιμερίζει στους Δήμους και κατ’ επέκταση στους Δημότες, αφού το θέμα  
αφορά την δημόσια υγεία.

Αυτή  πρέπει  να  είναι  η  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής,  διότι  δεν  μπορεί  να  
επιβαρύνονται  οι  Δήμοι  και  οι  δημότες  με  δαπάνες  οι  οποίες  εμπίπτουν  στις  
αρμοδιότητες της κεντρικής εξουσίας».
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Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 Το υπαριθμ.1172/11-2-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακής 
ενότητας Λάρισας.

 Την εισήγηση του Δημάρχου
 Την  τοποθέτηση  του  Δημοτικού  Συμβούλου  της  παράταξης  ελάσσονος 

μειοψηφίας κ. Μαρούδα Ρίζου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τη  συμμετοχή  του  Δήμου  στο  πρόγραμμα  καταπολέμησης  κουνουπιών  στις 
περιοχές του Νομού.

2. Ορίζει το ύψος της συμμετοχής του Δήμου σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α.,  ποσό  που  πρέπει  να  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  οικονομικού 
έτους 2011.

3. Εξουσιοδοτεί  την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς για την ψήφιση της 
πίστωσης και την ανάθεση των εργασιών κουνοποκτονίας στον ανάδοχο που θα 
προκύψει από τον διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

4. Αναθέτει  στο Δημοτικό Σύμβουλο Αντώνιο Μαυρογιάννη την παρακολούθηση 
και σωστή εκτέλεση του έργου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. 
Την πρόταση της  Δημοτικής  Αρχής καταψήφισε  ο δημοτικός  σύμβουλος   της 

παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  κ.  Μαρούδας  Ρίζος,  για  τους  λόγους  που 
αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
      Σουλιώτης Θεόδωρος 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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