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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 7ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 4ο: «Εφαρμογή δακοκτονίας μετά την αναμενόμενη 
παραγωγή ελαιολάδου». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     33 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 502/20.05.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες  
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ

4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Το σημερινό μας θέμα είναι η συνέχεια της υπ’αριθ.12/2011 αποφάσεως 
της Δημοτικής Κοινότητας. Το υπ’αριθ.1351/02-02-2011 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, 
αναφέρει ότι οι γεωπόνοι του Δήμου πρέπει να προβούν σε εκτίμηση της 
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αναμενομένης παραγωγής ελαιόλαδου της κάθε περιοχής (Δημοτικής ή 
Τοπικής Κοινότητας).
Με το υπ’αριθ 477/18-05-2011 έγγραφο της η Γεωπόνος του Δήμου 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Σας στέλνουμε το ανωτέρω σχετικό και παρακαλούμε προκειμένου να 
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο έως 31-5-11, για την εφαρμογή ή όχι 
της Δακοκτονίας στην περιοχή σας, να μας στείλετε Απόφαση Τοπ. 
Συμβουλίου, το συντομότερο δυνατό, εάν  η   αναμενόμενη 
ελαιοπαραγωγή και σε αυτή την περίοδο συνεχίζει να παραμένει 
μεγαλύτερη από το 25% της πλήρους σοδειάς της τελευταίας 10ετίας. 
(λόγω του ότι σε παραγωγές μικρότερες του 25% η δολωματική μέθοδος 
η οποία και εφαρμόζεται για την δακοκτονία, δεν έχει επιτυχία).
Σύμφωνα δε με τη δική μου εκτίμηση η αναμενόμενη ελαιοπαραγωγή 
κυμαίνεται στο 50% της πλήρους σοδειάς της τελευταίας 10ετίας».
Το Δημοτικό Κοινοτικό πρέπει να αποφασίσει για το ποσοστό της 
αναμενόμενης ελαιοπαραγωγής. 
Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:
H αναμενόμενη ελαιοπαραγωγή κυμαίνεται στο 50% της πλήρους 
σοδειάς της τελευταίας 10ετίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     33/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


