
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                   Μακρυχώρι 03-02-2015  
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ       Αριθ. πρωτ.          1050 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 1/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

19:30’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17899/24-12-14  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της 
έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 
3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Διψάνας Αχιλλεύς 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Ζάχος Βασίλειος 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Αργυρίου Ιωάννης  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Ντόντος Γεώργιος 

6. Πανάγου Ελευθερία  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Σίμος Γεώργιος 

9. Ζησάκη Ξανθή  22. Κακαγιάννης Χρήστος 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. Μπίκας Χρήστος 

12. Τσεργάς Κων/νος  25. Μαϊμάρης Δημήτριος 

13. Τσούγιας Χρήστος  26.-- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Τσιαπλές Θωμάς   Αν και νόμιμα κληθέντες 

2. Βλάγκας Ιωάννης    

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  

Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Μπίκας 
Ι., Νταναβάρα Αργ., Νταής Β., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., 
Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π., & Σακκαβός Ι. 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 

ΘΕΜΑ ( 8ο ) «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στη Π.Ε. Λάρισας,  
                         για το 2015» 
Αριθ. Απόφασης ( 8 )  
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Η Γενική Δ/νση δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το αριθ. 6855/22-

10-2014 έγγραφό της μας γνωστοποιεί πως στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασής της για 

την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές του νομού 

όπου παρουσιάζεται όχληση ιδιαίτερα αυξημένη, πρόκειται να διενεργήσει ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, σε εξειδικευμένο 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 κ.λ.π.) και 

αφετέρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα όχλησης με άμεσες προεκτάσεις στην τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής, σε θέματα εργασίας των κατοίκων και των παραθεριστών κ.λ.π. 

 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 κ.λ.π. 

 Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει την έγκαιρη έναρξη του 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, που θα αποβλέπει στην καταπολέμηση της 

πρώτης γενιάς εντόμων και μάλιστα στο στάδιο των προνυμφών αυτών, δηλαδή πριν τη 

δημιουργία των τέλειων (ακμαίων) εντόμων. Η καταλληλότερη γι’ αυτό χρονική περίοδος 

είναι οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος. Γι’ αυτό κρίνεται σαν κατεπείγουσα η 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. 

 Η προβλεπόμενη περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή του 

Δέλτα του 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 ψεκασμών στο δήμο 

μας , απαιτείται:  

1.- Η λήψη απόφασης Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών, άμεσα. 

2.- Η λήψη απόφασης Δ.Σ. για σύμβαση έργου μεταξύ του Δήμου και της  αναδόχου 

εταιρείας, που θα προκύψει από το διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Π.Ε. Λάρισας και 

3.- Ο ορισμός του ύψους συμμετοχής του Δήμου, στο ύψος των  14.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
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1. Την έγκριση συμμετοχής  του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών της Π.Ε. Λάρισας, για το έτος 2015. 

2. Την σύναψη σύμβασης έργου μεταξύ του Δήμου και της  αναδόχου εταιρείας που 
θα προκύψει από το διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Π.Ε. Λάρισας και 

3. Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ανωτέρω έργο, στο ύψος του ποσού των  
14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 8/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 
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