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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης/2021 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
Αριθμός Απόφασης 65/2021
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ένταξη των πληγέντων αγροτών (ελαιοπαραγωγών), σε αντίστοιχους
κλάδους οικονομικής ενίσχυσης.
Σήμερα την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΑκτίουΒόνιτσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τη διαδικασία «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ», ύστερα από την
αριθ.πρωτ. 7536/08-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε
χωριστά σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του
Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της
αρίθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων,
βρέθηκαν παρόντες 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
14. Πέρλης Απόστολος
15. Ζαχαράκης Μιχαήλ
16. Καραμάνης Θωμάς
17. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης
18. Πανταζής Παναγιώτης
19. Παξινός Δημήτριος
20. Πωγωνιώτης Θεόδωρος
21. Μασούρας Δημήτριος
22. Μυλωνίδης Ευθύμιος
23. Βαρβάτος Νικόλαος
24. Καταγής Σπυρίδων
25. Μωραΐτης Επαμεινώνδας

1. Στούπας Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Βίτσας Δημήτριος
3. Τσακάλης Κων/νος
4. Πάντας Νικόλαος
5. Αποστολάκης Παντελής
6. Καλαντζής Ανδρέας
7. Τζεφριός Λεωνίδας
8. Ζαχαράκης Γεώργιος
9. Πανταζή Παναγιώτα
10. Προδρομίτης Σωτήριος
11. Καούρας Ξενοφών
12. Κασόλας Αθανάσιος
13. Φερεντίνος Ευθύμιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Βέμη –Καρέλου Αθηνά

2. Σιαπλαούρα Καίτη
Oι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τρύφου.
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Βόνιτσας & Παλαίρου και Τ.Κ.
Κατούνας, Αχυρών, Αετού, Θυρρείου, Παλιαμπέλων, Κονοπίνας, Κομπωτής, Αγίου Νικολάου,
Βάτου, Δρυμού, Μοναστηρακίου, Περατιάς, Πλαγιάς & Πογωνιάς αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.

ΑΔΑ: Ω037Ω6Ζ-ΖΙΒ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε και η Υπάλληλος
του Δήμου Καούρα Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ζητεί να
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, ως
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέμα «Λήψη απόφασης για την ένταξη των πληγέντων αγροτών
(ελαιοπαραγωγών), σε αντίστοιχους κλάδους οικονομικής ενίσχυσης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, δέχεται το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέματος και ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συζήτησή του.
Στη συνέχεια ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει
κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999 και
των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του
θέματος. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα είπε πως λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων
παγετού τον περασμένο Μάρτιο που χρονικά συμπίπτουν με την ανθοφορία της ελιάς, η
συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, γεγονός που θα έχει
άμεση συνέπεια είτε στο εισόδημά τους, είτε γενικότερα στην τοπική οικονομία. Ο Δήμος μας
διατηρεί ιδιαίτερη δυναμική στον τομέα παραγωγής ελιάς (επιτραπέζιας). Η λήψη μέριμνας
και μέτρων ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Δήμο Ακτίου
Βόνιτσας, ο οποίος σε μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στην
παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, η οποία έχει ρυθμιστικό ρόλο την τοπική οικονομία. Στο
πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου απέστειλε στον Δήμο μας το με αρ. πρωτ.
12626/09-7-2021 έγγραφό του με το οποίο μας καλεί να στηρίξουμε από κοινού το αίτημα
ένταξης των πληγέντων αγροτών (ελαιοπαραγωγών) σε αντίστοιχους κλάδους οικονομικής
ενίσχυσης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (επί παρόντων 25 Δημοτικών
Σύμβουλων)
Ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ελαιοπαραγωγούς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας,
και εν γένει του Νομού Αιτ/νιας, που επλήγησαν από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων
παγετού τον Μάρτιο του 2021.
Στηρίζει το με αρ. πρωτ. 12620/9-7-2021 αίτημα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη των πληγέντων
αγροτών (ελαιοπαραγωγών), σε αντίστοιχους κλάδους οικονομικής ενίσχυσης.
Καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι απαραίτητοι
έλεγχοι από τα Κλιμάκια του ΕΛΓΑ για την διαπίστωση ζημιών, προκειμένου οι πληγέντες
αγρότες (ελαιοπαραγωγοί) να υποβάλλουν τις δηλώσεις και να ενταχθούν στα μέτρα
προστασίας που έχουν ληφθεί σε άλλους Δήμους και περιοχές της χώρας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 65/2021.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

