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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. 1ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6ο: «Kαταπολέμηση δάκου ελιάς για το έτος 2012.» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     6/2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  20η Iανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32/16.01.2012 
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 
και 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: 
«Σύμφωνα με το έγγραφο 1351/02.02.2011 της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, εκτίμηση ανθοφορίας και 
καρποφορίας των ελαιοδέντρων, το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να 
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αποφασίσει εάν θέλει να γίνει εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας 
στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης.
Βασική προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η δακοκτονία σε μια περιοχή
 είναι η αναμενόμενη ελαιοπαραγωγή να είναι μεγαλύτερη από το 25% 
της πλήρους σοδειάς της τελευταίας 10ετίας.
Επειδή είναι πολύ νωρίς για αν εκτιμηθεί αν πληρείται ή όχι η παραπάνω 
προϋπόθεση της ελάχιστης ελαιοπαραγωγής, η παραπάνω εκτίμηση θα 
πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο (εκτίμηση ανθοφορίας των 
ελαιοδέντρων μέχρι τις 03/05/2012 και εκτίμηση της αναμενόμενης 
παραγωγής ελαιολάδου έως την 31η Μαΐου 2012).
Το Toπικό Συμβούλιο με απόφαση του θα πρέπει να ζητήσει την 
εφαρμογή, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στην επιθυμία των 
ελαιοπαραγωγών ελαιοδέντρων της περιοχής τους. Στην παραπάνω 
απόφαση θα πρέπει να δηλώνεται ότι η Δήμοτική Κοινότητα:
Α) Αποδέχεται την εφαρμογή του Προγράμματος δακοκτονίας αν αυτό 
ανταποκρίνεται στην επιθυμία των ελαιοπαραγωγών της Δημοτικής 
κοινότητας Ερμιόνης που έχουν πάνω από το 50% του συνολικού 
αριθμού των ελαιοδέντρων της περιοχής τους.
Β)Αποδέχεται για λογαριασμό των ελαιοπαραγωγών την πληρωμή 
εισφοράς που θα καθορισθεί για τη δακοκτονία.
Γ)Ότι θα εξασφαλίσουν το απαιτούμενο προσωπικό για τις εργασίες 
καταπολέμησης του  δάκου της ελιάς.
Δ)Αποδέχεται να παραλάβει τα κενά βαρέλια πρωτεΐνης που 
χρησιμοποιήθηκε στην περιοχή τους, μετά την λήξη της δακοκτονίας, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κάδοι απορριμμάτων και να 
συνταχθεί το σχετικό πρακτικό.
Σύμφωνα με το έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερμιόνης, που 
δηλώνει την επιθυμία των ελαιοπαραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας 
Ερμιόνης που έχουν πάνω από το 50% του συνολικού αριθμού των 
ελαιοδέντρων της περιοχής, προτείνεται να συμπεριληφθεί στο 
πρόγραμμα δακοκτονίας η Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης.
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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:

Εγκρίνει την εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2012 στη 
Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης, με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της 
δακοκτονίας και την επιθυμία των ελαιοπαραγωγών της Δημοτικής 
Κοινότητας Ερμιόνης που έχουν πάνω από το 50% του συνολικού 
αριθμού των ελαιοδέντρων της περιοχής.

   
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     06/2011

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, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


