
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ         
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
 

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 22ησ /2016 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
3ο Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ:   
«υλλογική καταπολζμηςη του δάκου τησ ελιάσ και αποδοχή τησ εφαρμογήσ του 
Προγράμματοσ Δακοκτονίασ για το ζτοσ 2017» 

 
Αριθμόσ Απόφαςησ 239/2016 

 
Α. ιμερα, τθν 27θ του μθνόσ Δεκεμβρίου ζτουσ 2016, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 18:00, το Δθμοτικό 
υμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια υνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ Λυκείου 
Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 11858/23.12.2016 πρόςκλθςθ του Προζδρου του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο και ςτο Διμαρχο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
 
Β. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) υμβοφλων ιταν δεκαπζντε (15) παρόντεσ και 
δϊδεκα (12) απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ –Πρόεδροσ Γκαμίλθ ιάνα Ελζνθ - Αντιπρόεδροσ 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ - Γραμματζασ 

Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ – Αντιδιμαρχοσ Μπουρίκασ Γεϊργιοσ – Αντιδιμαρχοσ 

Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ - Αντιδιμαρχοσ Κοτςοβοφ Μαρία 

Πάλλθσ Ιωάννθσ Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι 

Μιτςου Κυριακι αράντοσ Χριςτοσ 

Δθμαράκθσ Ιωάννθσ Λαδάσ Απόςτολοσ 

Ροφςςθσ Ιωάννθσ Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ 

Αποςτόλου Παναγιϊτθσ Μαχαίρασ Εμμανουιλ 

Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ Λάμπρου Αναςτάςιοσ 

τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα Νόνθσ Βαςίλειοσ 

Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντνίνοσ 

Γανϊςθσ Ιωςιφ  

Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ  

Σόκασ Αναςτάςιοσ  

 
τθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, ο οποίοσ 
παρζςτθ. 
 
Προςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. 
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, των Σοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Ηλιοκάςτρου, κ. Α. τάκθσ, Θερμθςίασ, κ. Π. 
αραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Π. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Θεοδϊρου. Παρζςτθςαν όλοι 

ΑΔΑ: ΩΨΓΨΩΡΡ-ΒΗ6



πλθν του Προζδρου τθσ Σ.Κ. Διδφμων, κ. Κ. πανοφ, τθσ Σ.Κ. Κοιλάδασ, κ. Π. Φλωρι, και τθσ 
Σ.Κ Φοφρνων, κασ Κ. Θεοδϊρου.   
 
Ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

 
Γ. Ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια παρουςίαςε το υπ’ αρ. πρωτ.: 11650/16.12.2016 
ζγγραφο του Γραφείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Αλιείασ του Διμου Ερμιονίδασ προσ τουσ 
Προζδρουσ των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων του Διμου, ςτο οποίο αναφζρονται τα  
εξισ: 
«φμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 326844/47752/12.12.2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ 
Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ με κζμα: “υλλογικι καταπολζμθςθ του 
δάκου τθσ ελιάσ και αποδοχι τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ Δακοκτονίασ για το ζτοσ 
2017”, κα πρζπει το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου μασ, με μια πρϊτθ απόφαςι του, που 
κα λθφκεί το αργότερο ζωσ τθ Δευτζρα 16.01.2017, να δθλϊνει ότι οι Δθμοτικζσ – Σοπικζσ 
Κοινότθτεσ: 
α) Αποδζχονται το πρόγραμμα τθσ Δακοκτονίασ για τισ Σοπικζσ και Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ του 
Διμου (εφόςον αυτό ανταποκρίνεται ςτθν επικυμία των ελαιοπαραγωγϊν τθσ Δθμοτικισ – 
Σοπικισ Κοινότθτασ που κατζχουν πάνω από το 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
ελαιοδζντρων τθσ περιοχισ τουσ) 
β) Αποδζχονται για λογαριαςμό των ελαιοπαραγωγϊν τθν πλθρωμι ειςφοράσ που κα 
κακοριςκεί για τθ Δακοκτονία, ςφμφωνα με το ανωτζρω ςχετικό ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ 
Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ 
γ) Θα εξαςφαλίςουν το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν καταπολζμθςθ τθσ Δακοκτονίασ 
δ) Αποδζχονται να παραλάβουν τα κενά βαρζλια πρωτεΐνθσ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν 
περιοχι τουσ, μετά τθ λιξθ τθσ Δακοκτονίασ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ κάδοι 
απορριμμάτων και να ςυνταχκεί το ςχετικό πρακτικό 
Σα ανωτζρω να γίνουν γνωςτά ςτουσ ελαιοπαραγωγοφσ ϊςτε να εξουςιοδοτιςουν το 
Δθμοτικό υμβοφλιο να αποφαςίςει για τθν εφαρμογι ι όχι του προγράμματοσ τθσ 
Δακοκτονίασ. Γι’ αυτό ηθτάμε τθ δικι ςασ απόφαςθ, Σοπικισ – Δθμοτικισ Κοινότθτασ για τθν 
περιοχι δικαιοδοςίασ ςασ, με ςκοπό να διαβιβαςκεί εγκαίρωσ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο και 
να αποφαςίςει ανάλογα. 
Ακολοφκωσ, τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κα τθ γνωςτοποιιςουμε ςτθ Δ/νςθ 
Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Π.Ε. Αργολίδασ (το αργότερο ζωσ τθ Δευτζρα 
16.01.2017), για να μπορζςουν να εκτελζςουν εγκαίρωσ τισ όποιεσ εγκρίςεισ – διαδικαςίεσ 
απαιτοφνται για το πρόγραμμα Δακοκτονίασ. 
Σζλοσ, επειδι βαςικι προχπόκεςθ τθσ εφαρμογισ ι μθ τθσ Δακοκτονίασ ςε μια περιοχι 
είναι θ αναμενόμενθ ελαιοπαραγωγι να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ πλιρουσ ςοδειάσ τθσ 
τελευταίασ 10ετίασ και επειδι αυτό είναι πολφ νωρίσ να εκτιμθκεί τϊρα, θ παραπάνω 
εκτίμθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε επόμενο ςτάδιο και το αργότερο μζχρι 04.05.2017, ϊςτε θ 
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου (αναφορικά με το ποςοςτό τθσ αναμενόμενθσ 
παραγωγισ ελαιολάδου τθσ κάκε περιοχισ ςυγκριτικά με τθν πλιρθ ςοδειά τθσ τελευταίασ 
10ετίασ) να αποςταλεί το αργότερο ζωσ και τθ Δευτζρα 22 Μαΐου 2017. 
Παρακαλοφμε, λοιπόν, άμεςα για τθν αποςτολι τθσ απόφαςισ ςασ περί αποδοχισ ι όχι τθσ 
Δακοκτονίασ 2017, όπωσ ακριβϊσ είχε γίνει και πζρυςι, εφόςον αυτό, όπωσ αναφζρκθκε 
ανωτζρω, ανταποκρίνεται ςτθν επικυμία των ελαιοπαραγωγϊν του Διμου που κατζχουν 
πάνω από το 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ελαιοδζντρων ςτθσ περιοχισ ςασ.» 
 
τθ ςυνζχεια, ο Πρόεδροσ του Δ.. ζκεςε υπόψθ των μελϊν του Δθμοτικοφ υμβουλίου πωσ, 
ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπαλλιλου του Διμου (γεωπόνου) και με 
δεδομζνθ τθν αναμενόμενθ παραγωγι ελαιολάδου να ξεπερνά το 25% μιασ πλιρουσ 
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χρονιάσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα δακοκτονίασ για 
το ζτοσ 2017 οι: 
 
- Δθμοτικι Κοινότθτα Ερμιόνθσ 
- Δθμοτικι Κοινότθτα Κρανιδίου 
- Σοπικι Κοινότθτα Διδφμων 
- Σοπικι Κοινότθτα Ηλιοκάςτρου  
-  Σοπικι Κοινότθτα Κοιλάδασ 
- Σοπικι Κοινότθτα Φοφρνων 
 
Οι ανωτζρω Δθμοτικζσ και Σοπικζσ Κοινότθτεσ, με τισ οικείεσ αποφάςεισ τουσ εγκρίνουν μεν, 
για λογαριαςμό των ελαιοπαραγωγϊν, τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ που κα κακοριςκεί για τθ 
δακοκτονία τθν τρζχουςα ελαιοπαραγωγικι περίοδο, δεν εγκρίνουν όμωσ τθν εξαςφάλιςθ 
του απαιτοφμενου προςωπικοφ για τισ εργαςίεσ καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ και τθν 
παραλαβι των κενϊν δοχείων πρωτεΐνθσ, που κα ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν περιοχι τουσ, 
μετά τθ λιξθ τθσ δακοκτονίασ, για τθ χριςθ τουσ ωσ κάδων απορριμμάτων.  

 
Δεν επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο προαναφερόμενο πρόγραμμα θ Δθμοτικι Κοινότθτα 
Πορτοχελίου και θ Σοπικι Κοινότθτα Θερμθςίασ. 

 
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ  υπόψθ: 

▪ Σθν ειςιγθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου, κ. Αριςτείδθ Δθμαράκθ 

▪ Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 11650/16.12.2016 ζγγραφο του Γραφείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Αλιείασ 
του Διμου Ερμιονίδασ προσ τουσ Προζδρουσ των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων του 
Διμου 

▪ Σισ ςχετικζσ αποφάςεισ περί αποδοχισ ι μθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ 
δακοκτονίασ για το ζτοσ 2017 των υμβουλίων των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων του 
Διμου Ερμιονίδασ 

▪ Σο υπ’ αρ. πρωτ. 326844/47752/12.12.2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και 
Κτθνιατρικισ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ με κζμα: “υλλογικι καταπολζμθςθ του δάκου τθσ ελιάσ 
και αποδοχι τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ Δακοκτονίασ για το ζτοσ 2017” 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Αποδζχεται τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Δακοκτονίασ για το ζτοσ 2017, ςφμφωνα 

με το υπ’ αρ. πρωτ.: 11650/16.12.2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και 
Κτθνιατρικισ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ, ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ και Σοπικζσ Κοινότθτεσ του 
Διμου Ερμιονίδασ, πλθν τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Πορτοχελίου και τθσ Σοπικισ 
Κοινότθτασ Θερμθςίασ, με βάςθ το ςκεπτικό τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 
 

2. ’ ό,τι αφορά ςτισ Δθμοτικζσ και Σοπικζσ Κοινότθτεσ που εγκρίνουν τθν εφαρμογι του 
Προγράμματοσ Δακοκτονίασ για το ζτοσ 2017: 
Αποδζχονται, για λογαριαςμό των ελαιοπαραγωγϊν, τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ που κα 
κακοριςκεί για τθ δακοκτονία τθν τρζχουςα ελαιοπαραγωγικι περίοδο. 

 
Δεν αποδζχονται τθν εξαςφάλιςθ του απαιτοφμενου προςωπικοφ για τισ εργαςίεσ 
καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ και τθν παραλαβι των κενϊν δοχείων πρωτεΐνθσ, 
που κα ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν περιοχι τουσ, μετά τθ λιξθ τθσ δακοκτονίασ, για τθ 
χριςθ τουσ ωσ κάδων απορριμμάτων. 
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3. Η παροφςα απόφαςθ να διαβιβαςκεί ςτθ Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ 
τθσ Π.Ε. Αργολίδασ. 

 
Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 239/2016 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 
 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 
 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Φωςτίνθ – Πουλι 
Καλλιόπθ, Πάλλθσ Ιωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Δθμαράκθσ Ιωάννθσ, Ροφςςθσ Ιωάννθσ, 
Αποςτόλου Παναγιϊτθσ, Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ, τρίγκου-Φωςτίνθ Άννα, Γεωργόπουλοσ 
Ιωάννθσ, Γανϊςθσ Ιωςιφ, Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ και Σόκασ Αναςτάςιοσ. 
  
Οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. Δάγκλθσ και Κρανιδίου, κ. Ι. 
Κοντοβράκθσ και Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ και των Σοπικϊν Κοινοτιτων: 
Ηλιοκάςτρου, κ. Αν. τάκθσ και Θερμθςίασ, κ. Π. αραντόπουλοσ.  

 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 
ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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