
 

 

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ  ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ    

ΜΟΛΟ ΚΑΙΩΜΘΑ 

ΔΗΛΟ  ΕΤΡΩΣΑ       

Α Π Ο  Π Α   Λ Α 

Πηε Πθάια ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Νθησβξίνπ  ηνπ έηνπο 2021  

εκέξα ηεο  εβδνκάδαο ΓΔΡΔΟΑ θαη ώξα 18:00 , ην  Γεκνηηθό  
Ππκβνύιην  ηνπ  Γήκνπ  Δπξώηα, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

ύζηεξα  από ηελ ππ’ αξ. 14.265 /19-10-2021 Ξξόζθιεζε  -κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο - ηεο πξνέδξνπ θ. Γεληάθνπ Διέλεο , σύμυωνα  με 

την υπ΄αριθμ. 62/30-09-2021  εγθύθιην  ηνπ πνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ  κε  αξηζκ. Ξξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/183/18664/30-09-2021  

θαη  ζύκθσλα  κε ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ  67 παξ. 5 

Λ,3852/2010  όπσο  αληηθαηαζηάζεθε  θαη  ηζρύεη  κε  ην  άξζξν  74  
ηνπ Λ. 4555/2018, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό  ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, γηα  ηελ ζπδήηεζε θαη 
ιήςε απόθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ 

αλαθέξνληαη  ζηελ πξόζθιεζε: 
 

ΘΕΛΑ :  Τήθηζκα ζρεηηθά κε ηηο δεκηέο  ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή- 

Αθαξπία ειαηνδέληξσλ - ΘΝΔ γηα παγεηό 2021- Απνδεκίσζε ΔΙΓΑ 

γηα παγεηό 2021 
 

Ξξηλ  από  ηελ έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο ε Ξξόεδξνο, δηαπίζησζε 
όηη, ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ, επξέζεζαλ 

παξόληεο νη: 
Γεκνηηθνί Πύκβνπινη Ξαξόληεο 

 
1. Γεληάθνπ Διέλε, Ξξόεδξνο 

2. Βαζηιάθνο  Ιεσλίδαο 

3. Γεσξγνζηάζεο Ληθόιανο 

4. Γθνπβνύζε-Θξεηηθάθνπ 

Αξγπξώ 

5. Γξνύζηαο Ξαλαγηώηεο 

6. Θαηζάκπε Αιεμάλδξα 

7. Θπιάθνο Γεώξγηνο 

8. Θπξηαθάθνο Ξαλαγηώηεο 

9. Ιπκπέξεο Ξαλαγηώηεο 

10. Κάιιηνπ-Μεξαθηά Βαζηιηθή 

11. Καληαηάθνο Γεκήηξηνο 

12. Καξνπδάο Γεώξγηνο 

13. Κπαηζάθεο Γξεγόξηνο 

14. Κπόιιαο Βαζίιεηνο 

15. Κπνύηζαιεο Εαραξίαο 

 

Γεκνηηθνί Πύκβνπινη απόληεο 

16.Ληαιηάλεο Γεκήηξηνο 

17.Ξαπαγηαλνπνύινπ Ξαλαγηώηα 

18.Ξαπαληθνιάνπ Πσηήξηνο 

19.Ξνινιόο Ξαλαγηώηεο 

20.Πάθθαξε Ησάλλα 

21.Φηθιήο Γεκήηξηνο 

 

 

 

 

 



1. Θνηζώλε Καξίλα 

2. Κέλεγαο Πσηήξηνο 

3. Ληθνινπνύινπ Γαξπθαιηά 

4. Ληαιηάλεο  Αλαζηάζηνο 

5. Πηαπξόπνπινο Ξάπινο 

6. Σαζάπνγινπ Ληθόιανο 

 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο, θ. Βέξδνο Γήκνο, ν 

νπνίνο θιήζεθε λα παξαζηεί  κέζσ ηειεδηάζθεςεο ,ύζηεξα  από ηελ 

ππ’ αξ. 14.265/ 19-10-2021 Ξξόζθιεζε ηεο  πξνέδξνπ θ. Γεληάθνπ 

Διέλεο. 

Πηε ζπλεδξίαζε απηή παξαβξέζεθε ε θ. Θνκπόγεσξγα Καξία , 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Δπξώηα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Ζ Ξξόεδξνο θ. Γεληάθνπ Διέλε , ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε 

απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο 

θαησηέξσ ηα εμήο:  

 
Ψήθιζμα ζχεηικά με ηις ζημιές  ζηην γεωργική παραγωγή- 

Ακαρπία ελαιοδένηρων - ΙΟΕ για παγεηό 2021- Αποζημίωζη 
ΕΚΓΑ για παγεηό 2021 

 
Γηα  ην  αλσηέξσ  ζέκα εκεξήζηαο  δηάηαμεο ν αληηδήκαξρνο θ. 

Κπνύηζαιεο Εαραξίαο    είπε ηα  εμήο: 
 

Ιόγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξάηεζαλ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 θαη εηδηθόηεξα ησλ 
ρακειώλ αιιά θαη αθξαίσλ  γηα ηελ πεξηνρή θαη επνρή 

δηαθπκάλζεσλ ηεο  ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πξνθιήζεθαλ δεκηέο 

ζηελ  ειαηνπαξαγσγή θαη ζηελ παξαγσγή εζπεξηδνεηδώλ ηνπ δήκνπ 
καο πνπ απαηηνύλ άκεζεο ιύζεηο .  

 Όπσο επηβεβαηώλνπλ θαη νη παξαγσγνί  καο,  παξαηεξείηαη  
κείσζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειηάο θαιακώλ έσο θαη 80% ζε πεξηνρέο 

ηνπ Γήκνπ καο, αιιά θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο  ηεο ειαηνπνηήζηκεο 
ειηάο.  

 Θαηά ζπλέπεηα ην γεσξγηθό εηζόδεκα πξνβιέπεηαη  λα κεησζεί 
κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηα λνηθνθπξηά ηνπ Γήκνπ καο. Ζ εμέιημε 

απηή καο πξνβιεκαηίδεη θαη απαηηνύκε λα ζπληαρζεί ζύληνκα  ν 
αλάινγνο θάθεινο από ηνλ ΔΙΓΑ ώζηε λα εληαρζεί ζε πξόγξακκα 

γηα απνδεκίσζε γηα ηελ αθαξπία ησλ ειαηνδέληξσλ. 
Δπίζεο ιόγσ ηνπ παγεηνύ ηελ άλνημε πξνθιήζεθαλ θαη δεκηέο  

ζε θπηηθό θεθάιαην θαη εηδηθόηεξα ζηα εζπεξηδνεηδή. Εεηάκε ηελ 
ζύληαμε ηνπ θαθέινπ γηα ηελ απνδεκίσζε κέζσ ησλ θξαηηθώλ 

νηθνλνκηθώλ Δληζρύζεσλ (ΘΝΔ) ώζηε λα ζηεξηρζεί ην εηζόδεκα ησλ 

παξαγσγώλ. 



Δθηόο ησλ παξαπάλσ  όζνλ αθνξά ζηηο εθηηκήζεηο δεκηάο από 

ηνλ παγεηό ζηελ παξαγσγή ησλ εζπεξηδνεηδώλ, παξά ηνλ άκεζν 
έιεγρν ησλ γεσπόλσλ ηνπ ΔΙΓΑ, δελ έρνπλ αθόκε θνηλνπνηεζεί ηα 

πνξίζκαηα.  
 Ρν γεγνλόο όηη  δηαλύνπκε κηα ηδηαίηεξε επνρή θαη νη 

νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ησλ παξαγσγώλ έρνπλ δξακαηηθά απμεζεί  
είλαη θαηαλνεηό όηη θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ 

απνδεκηώζεσλ, ζα πιήμεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ νηθνλνκία ηεο 
πεξηνρήο.  

Γηα όια ηα παξαπάλσ δεηνύκε ηελ ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηώλ 
γηα ηελ άκεζε νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ.  

Ρν  Ππκβνύιην  αθνύ  έιαβε  ππόςε  ηνπ  ηελ   αλσηέξσ  εηζήγεζε 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΛΟΦΩΜΑ  

Ππλαηλεί κε όια  όζα  αλαθέξνληαη αλσηέξσ  θαη  δεηεί  ηελ 

ζπλδξνκή ησλ αξκόδησλ  ππεξεζηώλ γηα ηελ άκεζε νηθνλνκηθή 
ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ.  

Κεηά  ηελ  εμάληιεζε  ησλ  ζεκάησλ  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο 
έιεμε ε  ζπλεδξίαζε.  

Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη  αλαγλώζζεθε  ην  πξαθηηθό  απηό, 

ππνγξάθεηαη  σο  θαησηέξσ: 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ζ πξόεδξνο 

ΓΔΛΡΑΘΝ  ΔΙΔΛΖ 

Η Πρόεδρος 

 

 

Σα  μέλη 

κάλα 25/10/2021 

Γεληάθνπ Διέλε 

1. Βαζηιάθνο  Ιεσλίδαο 

2. Γεσξγνζηάζεο Ληθόιανο 

3. Γθνπβνύζε-Θξεηηθάθνπ 

Αξγπξώ 

4. Γξνύζηαο Ξαλαγηώηεο 

5. Θαηζάκπε Αιεμάλδξα 

6. Θπιάθνο Γεώξγηνο 

7. Θπξηαθάθνο Ξαλαγηώηεο 

8. Ιπκπέξεο Ξαλαγηώηεο 

9. Κάιιηνπ-Μεξαθηά 

Βαζηιηθή 

10. Καληαηάθνο Γεκήηξηνο 

11. Καξνπδάο Γεώξγηνο 

12. Κπαηζάθεο Γξεγόξηνο 

13. Κπόιιαο Βαζίιεηνο 

14. Κπνύηζαιεο Εαραξίαο 

 

 

15.Ληαιηάλεο Γεκήηξηνο 

16.Ξαπαγηαλνπνύινπ 

Ξαλαγηώηα 

17.Ξαπαληθνιάνπ Πσηήξηνο 

18. Ξνινιόο Ξαλαγηώηεο 

19.Πάθθαξε Ησάλλα 

20.Φηθιήο Γεκήηξηνο 

 

 



 


