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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 33
της 21ης Δεκεμβρίου 2016
Αριθμός Απόφασης 360
ΘΕΜΑ 2ο έκτακτο : Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος
2017.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 23302/16-11-2016
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης &
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής
κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν
παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε
(15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος,
3.Γεωργίου
Αθανάσιος,
4.Θυμής
Φίλιππος,
5.Νικολάου
Σωτήριος,
6.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Πέρρας Σωτήριος, 8. Ρουμελιώτης Γεώργιος,
9.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 10.Σπύρου Κων/νος, 11.Λογοθέτης Κων/νος,
12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Δόσχορης Κων/νος, 14. Κοφινάς Ηλίας,
15.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Παντελέου Κων/νος,
4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος,
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Γεωργίου Χαράλαμπος, 9.Θεοδώρου Αγγελική,
10.Πέτρου Θεόδωρος. 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Παύλου Παύλος.

Στην παρούσα συνεδρίαση δεν παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας και Ισθμίας,
ήτοι: κα Βενετσάνου Ελένη και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.
Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση του θέματος: «Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας
στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2017» έκτακτα
ως κατεπείγοντος, καθότι το αργότερο μέχρι 05-01-2017, η εν λόγω απόφαση
πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Κορίνθου.
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του ανωτέρω θέματος έκτακτα
ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/2012.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο
φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Το υπ΄ αριθ. 333325/70750/16-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Τμήμα
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου μας
στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2017.
2. Η υπ΄ αριθ. 50/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων
με την οποία εισηγείται αρνητικά για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.
3. Η από 21-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος για τη συμμετοχή
ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2017, της
Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας (Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας και
Τ.Κ. Πισίων).
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου)
1.Αποδέχεται
την
εφαρμογή
του
προγράμματος
συλλογικής
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2017 στη Δημοτική Ενότητα
Λουτρακίου – Περαχώρας και συγκεκριμένα στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας και
στην Τ.Κ. Πισίων, από τη Δ/νση Γεωργίας, με δολωματικούς ψεκασμούς από
εδάφους και όχι με αεροψεκασμούς, οι οποίοι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την
υπ΄ αριθ. 72096/29-04-1997 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας.
Οι δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος θα γίνουν με ανάθεση της
εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους, οι οποίοι θα προκύψουν από
μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Δεν αποδέχεται την εφαρμογή του προγράμματος στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 50/2016 απόφαση του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.
2.Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας η οποία θα επιβληθεί με απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν
ελαιόδεντρα στη ζώνη της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου από τη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας.

3. Βεβαιώνει ότι
Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδέντρων της Δ.Κ. Λουτρακίου –
Περαχώρας ανέρχεται σε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (282.000) περίπου και
της Τ.Κ. Πισίων ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες πενήντα πέντε (10.055) ελαιόδεντρα
περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΄Ενωσης Συνεταιρισμών.
H αναμενόμενη, κατά το τρέχον έτος, παραγωγή ελαιολάδου υπολογίζεται
στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας σε διακόσιους πενήντα (250) τόνους και στη
Τ.Κ. Πισίων σε είκοσι πέντε (25) τόνους.
Η επιτυγχανόμενη συνήθως μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου, ανά έτος, στη
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας ανέρχεται σε τριακόσιους πενήντα (350) τόνους και
στη Τ.Κ. Πισίων σε τριάντα (30) τόνους περίπου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 360/2016.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 02 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

