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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας αριθμ. 1
 της 22ης Ιανουαρίου 2020.

Αριθμός Απόφασης 2
ΘΕΜΑ  2ο: Γνωμοδότηση  επί  της  συμμετοχής  ή  μη  του  Δήμου

Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς για το έτος 2020.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 22α  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το
Συμβούλιο  Κοινότητας  Λουτρακίου-  Περαχώρας,  μετά  την  υπ΄  αριθμ.
760/17-01-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου  -  Σακέλλη  Μάριου,  η  οποία
νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,
σε κάθε ένα σύμβουλο προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Λουτρακίου -
Περαχώρας  βρέθηκαν  παρόντα  έντεκα  (11),  ο  κ.  Πρόεδρος   κήρυξε  την
έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες  :  1.Σακέλλης Μάριος -Πρόεδρος 2.Δρίτσας Δημήτριος 3. Μπάνου
Θεοφανή,  4.Μέξιας Ευάγγελος  5.Αλεξανδρής Ιωάννης,  6.Κόντης Ιωάννης,
7.Θώδη  Μαρία  8.  Λογοθέτης  Μιχαήλ  9. Κουμπούνης  Ηλίας  10.Μέξιας
Ανάργυρος 11. Μουτάφη Φανή  
Απόντες  :  Ουδείς
 Επί του ανωτέρω 2ου θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών
του Συμβουλίου της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής:

1. Το υπ΄ αριθμ. 332674/64788/6-12-2019 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

2. Την από 23/12/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του
Δήμου 

Ακολούθως η κα Μουτάφη Φανή επεσήμανε ότι οι ψεκασμοί θα πρέπει
να είναι εντατικοί ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, αφού έλαβε
υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του
άρθρου  80  του  Ν.  3463/2006,  και  της  παρ.  1  του  άρθρου  83  του  Ν.
3852/2010 & μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των Μελών του.

ΟΜΟΦΩΝΑ
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Γνωμοδοτεί θετικά και αποδέχεται:
α)Την καταπολέμηση του  δάκου των ελαιοδένδρων του Δήμου μας από την
Δ/νση με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας
των ψεκασμών , σε ψεκαστές –εργολάβους, που θα προκύψουν από μειοδοτικό
διαγωνισμό που θα προκηρύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου (η οποία θα μας
κοινοποιηθεί)
β)Την αποδοχή εισφοράς δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπ.
Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν ελαιόδενδρα στην ζώνη
της ομαδικής καταπολέμησης και συγκεκριμένα:

 Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Κοινότητας Λουτρακίου-
Περαχώρας ενέρχετο  σε  282.000(διακόσιες  ογδόντα δύο χιλιάδες  πενήντα )
περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Συνεταιρισμών.

 Η  αναμενόμενη  κατά  το  τρέχον   έτος   παραγωγή  ελαιολάδου  στην
Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας, υπολογίζεται σε 250(διακοσίους πενήντα)
τόνους περίπου .

 Η  επιτυγχανόμενη  συνήθως  μέγιστη  παραγωγή  ελαιολάδου  στην
Κοινότητα  Λουτρακίου-Περαχώρας,  ανέρχεται  σε  350(τριακόσιους  πενήντα)
τόνους περίπου.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2020.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 24/01/2020
Ο Πρόεδρος Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας
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