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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 3-5-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 40 / 2022
Περίληψη: Αποδοχή δακοκτονίας
Στη Σκύρο, σήμερα 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06, και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2054
από 29-4-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν 14 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
4. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
5. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
6. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
14. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 1. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
2. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
3. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 1ο εκτός ημερήσιας θέμα που παίρνει τον αριθμό 7 στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν.
3852/2010 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης
του θέματος .
Αποδεχόμενοι ΟΜΟΦΩΝΑ οι κ.κ σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας
διάταξης, ενημερώνονται από εισήγηση του γεωπόνου του Δήμου κ. Κρητικού Νικολάου ως
ακολούθως:
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Με το υπ’αριθμ.84103/3685/18-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας&
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας ζητείται η λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο για την αποδοχή
της διενέργειας δακοκτονίας έτους 2022, δεδομένου ότι το μέτρο αυτό είναι προαιρετικό.
Εφόσον η απόφαση του Δ.Σ είναι θετική, γίνεται παράλληλα αποδεκτή και η καταβολή της
εισφοράς δακοκτονίας ανά χιλιόγραμμο παραγόμενου ελαιόλαδου ή ελαιοκάρπου για τις βρώσιμες
ελιές η οποία ορίζεται με υπουργική απόφαση και έχει μικρή μεταβολή κάθε χρόνο (για το έτος 2021
η εισφορά ήταν 0,030€/ kg)..
Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να καθορίζεται και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιώνων το
οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% μιας πλήρης εσοδείας.
Για να γίνει δακοκτονία θα πρέπει:
Το ποσοστό καρποφορίας των ελαιόδεντρων της προς ένταξης ελαιοκομικής περιοχής
πρέπει να είναι ανώτερο του 25% και 20% μιας πλήρους εσοδείας για τις ελαιοποιήσιμες και βρώσιμες
ελιές αντίστοιχα.
Οι ελαιώνες να είναι συνεχείς σε μεγάλα συγκροτήματα και όχι να υπάρχει μεγάλη
διασπορά ελαιώνων σε νησίδες.
Να μην υπάρχουν σε μεγάλη έκταση κατοικίες μέσα στους ελαιώνες.
Να μην χρησιμοποιούνται οι ελαιώνες σαν βοσκότοποι τους καλοκαιρινούς μήνες.
Να υπάρχουν μηχανήματα (ελκυστήρες) και εργάτες που θα θέλουν να εργαστούν στην
δακοκτονία.
Να έχουν περισσότερα από 6000 δέντρα για να δικαιολογείται ένα πλήρες ημερομίσθιο.
Να μην υπάρχουν σε μεγάλη έκταση αλλεπαλλήλως και πλήρως περιφραγμένοι
ελαιώνες.
Να μην συγκαλλιεργούνται σε μεγάλη έκταση οι ελαιώνες με άλλες καλλιέργειες π.χ
κηπευτικά, αμπέλια κ.α.
Εκτιμάται ότι το πιο πάνω ποσοστό καρπόδεσης για την φετινή χρονιά (2022) κυμαίνεται
μεταξύ 40-50%.
Επί των ανωτέρω ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετούνται ως ακολούθως:
Δήμαρχος: Ο τρόπος με τον οποίο διενεργείτε η δακοκτονία στην Σκύρο είναι τελείως ακατάλληλος.
Τα ελαιόδεντρα ραντίζονται εξ αποστάσεως αφού σε πάρα πολλά σημεία τα τρακτέρ δεν μπορούν
να πλησιάσουν σε ελαιώνες, λόγω του ανάγλυφου του εδάφους. Η μόνη αποτελεσματική μέθοδος
είναι αυτή με ραντιστήρες από το προσωπικό του συνεργείου της δακοκτονίας για όσα μέρη δεν
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του τρακτέρ, διαφορετικά δεν έχει νόημα η διενέργεια δακοκτονίας.
Κωστής Ιπποκράτης: Η δακοκτονία πρέπει να γίνει. Προφανώς οι συμβάσεις που υπογράφει η
Περιφέρεια είναι τυποποιημένες και θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία αυτής να είναι ενήμερη για τις
αναφερθείσες διαπιστώσεις ούτως ώστε να συμπεριληφθεί σε σχετική σύμβαση που θα αφορά στην
διενέργεια δακοκτονίας στην Σκύρο.
Μικές Ευθύμιος: μια λύση θα μπορούσε να είναι η διαβροχή των δένδρων από εργάτη με λάστιχο
από το τρακτέρ
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά.
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχονται τη διενέργεια του προγράμματος δακοκτονίας στη Σκύρο για το έτος 2022 καθώς
θεωρούν ικανοποιητικό το ποσοστό ανθοφορίας των ελαιοδέντρων με προεκτιμόμενο ποσοστό
καρπόδεσης 40-50%
Β. Αποδέχονται την καταβολή εισφοράς δακοκτονίας ανά χιλιόγραμμο παραγόμενου ελαιολάδου ή
ελαιοκάρπου για τις βρώσιμες ελιές, όπως αυτή ορίζεται με Υπουργική απόφαση
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Γ. Ζητούν από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας να μεριμνήσει
για την αποτελεσματική διενέργεια δακοκτονίας για τους ελαιώνες της Σκύρου που βρίσκονται σε
περιοχές οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες σε αυτοκινούμενα μηχανήματα, και για τον λόγο αυτό
ζητείται όπως η διενέργεια δακοκτονίας στις περιοχές να γίνει από εργάτες και όχι με μηχανικά
μέσα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 40 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

