Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:2/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 4-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 20 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2014,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ. 901/16.01.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, η οποία επιδόθηκε στον καθένα από
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Γεωργία Κοντογεώργη
3]Βασίλειος Βαγενάς
4]Σπυρίδων Πετούσης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1]Ιωάννη Ντουζέπη

Πρακτικά τηρεί η Γραµµατέας της ∆/Κ κα Μαρία Παστέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος της ∆/Κ κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ον εντός της Η.∆. της αριθ.2-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Πρόταση ∆/Κ σχετικά µε τη καταπολέµηση του δάκου.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου
το αριθ. πρωτ. ΕΣ 23/13-01-2015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Αυτοτελούς Τµήµατος
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Λευκάδας, Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, µε το
οποίο µας διαβιβάζει το αριθ. πρωτ. Οικ. 763/128/07-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που
αφορά απόφαση για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς και µας ζητάει να
απαντήσουµε για την αποδοχή ή µη διενέργειας ψεκασµού και συγκρότησης
συνεργείου εδάφους.
Προτείνω να γίνει η καταπολέµηση του δάκου της ελιάς στην περιοχή µας µε τη
µέθοδο των δολωµατικών ψεκασµών, µε όποιο τρόπο είναι προσφορότερος για το
∆ήµο αρκεί να ελέγχεται η ποιότητα των φαρµάκων καθώς επίσης και η γεωγραφική
(τοπική) και χρονική πυκνότητα των ψεκασµών.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Προτείνει Οµόφωνα
Να γίνει η καταπολέµηση του δάκου της ελιάς στην περιοχή µας µε τη µέθοδο των
δολωµατικών ψεκασµών, µε όποιο τρόπο είναι προσφορότερος για το ∆ήµο αρκεί να

ελέγχεται η ποιότητα των φαρµάκων καθώς επίσης και η γεωγραφική (τοπική) και
χρονική πυκνότητα των ψεκασµών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 4/2015
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

