ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.5/9-5-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 145

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την διενέργεια ψεκασμών
υπέρμικρου όγκου (ULV) συμπληρωματικά με άλλους
τρόπους εφαρμογής βιοκτόνων προϊόντων

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.24687/7-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την διαδικασία του
κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
12) Ξυνίδης Αθανάσιος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
13) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Βασιλούδης Ηλίας
14) Πούλιος Χρίστος
4) Βορίδης Δημήτριος
15) Ταρενίδης Παναγιώτης
5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
16) Τσέπελης Εμμανουήλ
6) Δρεμσίζης Ιωάννης
17) Φανουράκης Εμμανουήλ
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
18) Φωτιάδης Νικόλαος
8) Ηλιάδης Θωμάς
9) Κολλάρος Γεώργιος
10) Κυριακίδης Αλέξανδρος
11) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
9) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
10) Πατσίδου Δέσποινα
3) Καλογερής Κρίτων
11) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
12) Τοπ Ισμέτ
5) Μαζαράκης Σπύρος
13) Τσεγγελίδης Ιωάννης
6) Μούρκας Χρήστος
14) Φιλίππου Φίλιππος
7) Μπεκτές Σαμπρή
15) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
8) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση
πριν από την συζήτηση του 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών
χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ανακοίνωσε
στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την
ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο
δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το
δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του
δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι
επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής».
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι
όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος
είναι τα εξής:
1) Έκφραση γνώμης για την διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV) συμπληρωματικά με άλλους
τρόπους εφαρμογής βιοκτόνων προϊόντων
2) Τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.3669/2008 του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ
ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»
3) Ορισμός οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
ΚΥΑ 36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β’
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έκφραση γνώμης για την διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου
όγκου (ULV) συμπληρωματικά με άλλους τρόπους εφαρμογής βιοκτόνων προϊόντων» παρά το ότι δε
συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά
χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
«Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος
επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του» και έθεσε υπόψη του συμβουλίου
την αριθμ.πρωτ.24987/8-5-2014 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας &
Πολιτισμού με την οποία διαβιβάζεται το αριθμ.πρωτ.ΔΥ1983/8-5-2014 του τμήματος Περιφερειακής
Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης προκειμένου να συζητηθεί με τη διαδικασία το κατεπείγοντος από το Δημοτικό Συμβούλιο
για την έκφραση γνώμης για την διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV) συμπληρωματικά με άλλους
τρόπους εφαρμογής βιοκτόνων προϊόντων για το έτος 2014
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και α) το αριθμ.πρωτ.ΔΥ1983/8-5-2014 του τμήματος Περιφερειακής Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, β) την
αριθμ.πρωτ.5002/50563/15-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV)
συμπληρωματικά με άλλους τρόπους εφαρμογής βιοκτόνων προϊόντων για την αντιμετώπιση κουνουπιών
από εδάφους και από αέρος για το έτος 2014 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.5002/50563/15-4-2014 απόφαση
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία αποφασίστηκε η κατ’ εξαίρεση χρήση
βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων
κουνουπιών μετά την σύμφωνη γνώμη των φορέων της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι
θα φέρουν την ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Για τους ψεκασμούς αυτούς θα τηρούνται αυστηρά οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με
την αριθμ.πρωτ.5002/50563/15-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
συγκεκριμένα:
1. Οι ψεκασμοί θα γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, οι
οποίοι και θα φέρουν την ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα (τοπικά
ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ανακοινώσεις).
2. Η διενέργεια των ψεκασμών θα ανατίθενται μόνο σε φορείς που διαθέτουν τον κατάλληλο επιστημονικό
και μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος θα επιτρέπει τη δημιουργία σταγονιδίων διαμέτρου μέχρι 50μ.
3. Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν οι ψεκασμοί θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα από
κατοικημένες περιοχές και τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο από τη θάλασσα.
4. Οι εφαρμογές θα γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των ανάδοχων φορέων και υπό την επίβλεψη ειδικών
επιστημόνων των Περιφερειών ή Επιστημονικών Φορέων της Περιοχής (π.χ Πανεπιστημιακό Ίδρυμα).

5. Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) για κάθε σκεύασμα και είναι σκόπιμο να
γίνεται εναλλαγή των σκευασμάτων.
6. Σημειώνεται ότι τόσο στις περιοχές εφαρμογής όσο και στην υπόλοιπη έκταση της υπαίθρου της περιοχής
θα συνεχίζεται να εφαρμόζεται το σύνηθες πρόγραμμα αντιμετώπισης των κουνουπιών
7. Η διενέργεια των αεροψεκασμών θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν οι συνθήκες (καιρικές, περιοχή ελεύθερη
από ανθρώπους ή ζώα) το επιτρέπουν.
8. Οι ψεκασμοί θα γίνονται μετά τη δύση του ηλίου και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις δύο
(2) ώρες.
9. Η ψεκαζόμενη περιοχή θα πρέπει να επιτηρείται με ευθύνη του ανάδοχου φορέα προκειμένου να μην
κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.
10. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύονται οι ψεκασμοί από αέρος σε κατοικημένες περιοχές.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω σκευασμάτων με ψεκασμούς υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους
θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης:
Επισκόπηση και τρόπος χρήσης
1. Η εφαρμογή θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε μια περιοχή το συντομότερο δυνατόν. Η περιοχή ψεκασμών
προσδιορίζεται πέριξ των οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων απ’ αυτούς.
2. Επανάληψη της εφαρμογής δεν πρέπει να γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών από την
προηγούμενη εφαρμογή και πάντα κατόπιν δειγματοληψίας, ανάλογα με την εξέλιξη του πληθυσμού των
κουνουπιών.
Μέτρα προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
1. Οι ψεκασμοί θα γίνονται με την σύμφωνη γνώμη των φορέων της τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης,
οι οποίοι και θα φέρουν τη ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα (τοπικά
ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ανακοινώσεις).
2. Η διενέργεια των ψεκασμών θα ανατίθενται μόνο σε φορείς που διαθέτουν τον κατάλληλο επιστημονικό
και μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος θα επιτρέπει τη δημιουργία σταγονιδίων διαμέτρου μέχρι 50μ.
3. Η ταχύτητα του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χιλ./ώρα.
4. Η ταχύτητα του ανέμου κατά την διενέργεια των ψεκασμών πρέπει να είναι <10 χιλ./ώρα.
5. Οι εφαρμογές να γίνονται σε χρόνο που δεν κυκλοφορούν πολίτες κατά προτίμηση μετά τις 10 μ.μ. και
μέχρι 5 π.μ. (αρχίζοντας από την περίμετρο του οικισμού), χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυξημένη
δραστηριότητα των κουνουπιών, δεν αποδομείται (φωτοδιασπάται) το σκεύασμα και δεν είναι σε
δραστηριότητα οι μέλισσες και άλλα ωφέλιμα αρθρόποδα.
6. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να διενεργούνται με οχήματα όπου ο οδηγός θα είναι σε κλειστή καμπίνα.
7. Η ψεκαζόμενη περιοχή θα πρέπει να επιτηρείται με ευθύνη του ανάδοχου φορέα προκειμένου να μην
κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.
8. Να γίνεται ενημέρωση του κοινού ούτως ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ.
ρούχα, παιχνίδια κ.λ.π) και τα κλιματιστικά να είναι κλειστά.
9. Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
10. Να απομακρύνονται τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές.
11. Οι εφαρμογές θα γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των ανάδοχων φορέων και υπό την επίβλεψη ειδικών
επιστημόνων των Περιφερειών ή Επιστημονικών Φορέων της Περιοχής (π.χ Πανεπιστημιακό Ίδρυμα).
12. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύονται οι παραπάνω ψεκασμοί σε πυκνοδομημένες περιοχές των οικισμών.
Γίνεται μνεία ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις περιοχές που κατά την περυσινή περίοδο
εμφανίστηκαν ανθρώπινα κρούσματα προσβολής από τον ιό του Δυτικού Νείλου και να ληφθούν υπόψη όλα
τα υπάρχοντα στοιχεία κατά τη φετινή περίοδο που αφορούν την κυκλοφορία του ιού.
Γίνεται μνεία ότι μετά από το τέλος των εφαρμογών να συνταχθούν λεπτομερείς εκθέσεις για όλα τα
στάδια εφαρμογής και να υποβληθούν στην υπηρεσία μας, με ευθύνη των αναδόχων του κάθε έργου.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλο Κολλάρος Γεώργιος διότι όπως δήλωσε σύμφωνα με τους όρους
του Υπουργείου για τον ψεκασμό εκτιμά ότι ο Δήμος Ξάνθης είναι εκτός των όρων και των προϋποθέσεων
που θα πρέπει να τηρούνται για τους ψεκασμούς.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 14-5-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

