ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 22ης συνεδρίαση

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 42598/27.10.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης
Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9.
Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος
Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16.
Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20.
Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24.
Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27.Γιαννόπουλος Παρασκευάς,
28.Κωνσταντέας Αναστάσιος , 29.Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία 31. Λαγκαδινός
Θεοφάνης, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πατσαβός
Παναγιώτης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37. Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ.

1.Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 2.Ευσταθίου Αναστάσιος και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 374/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης περί απόκτησης από το Δήμο Ηλιούπολης άδειας καταπολέμησης εντόμων
και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
(Από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσατσούλη, Λαγκαδινός,
Πανταζόπουλος, Πούλος, Αναγνώστου, Κολιοφώτης, Παρ. Γιαννόπουλος, Κωνσταντέας και Αραμπατζής)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής, που εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 37606/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής: Στο πλαίσιο υλοποίησης
εργασιών ψεκασμού (απεντόμωσης -απολύμανσης, αντιμετώπισης των κουνουπιών, της πιτυοκάμπη των
πεύκων κλ.π), απαραίτητη είναι η ύπαρξη άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε
κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η άδεια αυτή
είναι απαραίτητη και με την κατοχή της νομιμοποιείται ο Δήμος μας στην υλοποίηση των εργασιών
ψεκασμού με δεδομένο ότι διαθέτει τόσο το επιστημονικό όσο και το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό
για τις ανωτέρω εργασίες.
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Υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μια συγκεκριμένης σχετικά εύκολης διαδικασίας να αποκτηθεί η
ανωτέρω αυτή άδεια. Απαιτείται σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κατάθεση αίτησης με τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση, Απόφαση Δ.Σ Δήμου, αντίγραφα πτυχίων, υπεύθυνες δηλώσεις…),
στο αρμόδιο τμήμα του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάλιστα λόγω του ότι η άδεια θα εκδοθεί
για Δημόσιο Φορέα δεν απαιτείται και το χρηματικό παράβολο των 350 € για έκδοση άδειας πενταετούς
διάρκειας (κάτι που ισχύει για ιδιώτες και εταιρείες).
Εάν πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, είναι δυνατό σε εύλογο χρονικό διάστημα να οργανωθούν από
τον Δήμο σχεδόν όλες οι εργασίες ψεκασμών σε αστικούς χώρους. Ο Δήμος μας διαθέτει τόσο κατάλληλα
καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (Γεωπόνους), όσο και την υλικοτεχνική υποδομή για την
υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Γεωπόνοι του Δήμου Κατσορίδα Παρασκευή και Κολυμπίρης
Δημήτρης διαθέτουν τα πτυχία τους (Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών) με σκοπό την απόκτηση της ανωτέρω
άδειας.
Σκοπός και στόχος όλων των ανωτέρω είναι η ορθότερη λειτουργία της υπηρεσίας μας, η βέλτιστη
αξιοποίηση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, καθώς και η μείωση δαπανών
με σημαντικό οικονομικό όφελος στον Δήμο.
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Ηλιούπολης άδειας καταπολέμησης εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και υποβολής αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο
αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης εργασιών
ψεκασμού (απεντόμωσης – απολύμανσης, αντιμετώπισης των κουνουπιών, της πυτιοκάμπης των πεύκων
κλπ.)
Ο Δήμος μας διαθέτει τόσο κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (Γεωπόνους), όσο
και την υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου.
Σκοπός και στόχος όλων των ανωτέρω είναι η ορθότερη λειτουργία της υπηρεσίας μας, η βέλτιστη
αξιοποίηση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, καθώς και η μείωση δαπανών
με σημαντικό οικονομικό όφελος στον Δήμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 374/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8.11.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

