
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2 Οκτωβρίου-2013      

     Στην Ελαφόνησο σήμερα την 2α του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2013  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 11:00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό   1495/28/9/2013

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο   Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 

του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:              

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

   ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  (Δικαιολογημένα)                         

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                         ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                    ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                         

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ     

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και

έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το 1ο θέμα

Θέμα1ο Περί  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  Αγροδιατροφική  Σύμπραξη  Περιφέρειας

Πελοποννήσου.   Αριθ. Απόφ.  58/2013

Η αντιδήμαρχος   εισηγούμενη το   θέμα είπε:

 Αναγνωρίζοντας την οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας και
της σύνδεσή της με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τον τουρισμό, την εστίαση και την απασχόληση, η 
περιφερειακή αρχή πιστεύει ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί το μεγάλο 
πρώτο βήμα προκειμένου να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής 
ανταγωνιστικότητας.
 Η πρωτοβουλία της αιρετής περιφέρειας είναι να υποστηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και παραγωγούς, στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης των χαρακτηριστικών ιδιότυπων 
προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και το αγροτικό εισόδημα. Στην περιφέρειά 
μας παράγεται σημαντική αξία της φυτικής παραγωγής της Ελλάδας.
 Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μεγαλύτερη παραγωγός περιφέρεια νωπών 
φρούτων, εσπεριδοειδών, τροπικών φρούτων, σταφυλιών και κρασιού και η δεύτερη μεγαλύτερη 
παραγωγός βρώμης και μειγμάτων θερινών δημητριακών, ελαιούχων σπόρων και καρπών, 
πατάτας, φρούτων και ελαιολάδου.
 Στην Πελοπόννησο έχει εγκριθεί από τον Σεπτέμβριο του 2011 η πρόταση για το καλάθι 
προϊόντων της περιφέρειας τα οποία καλλιεργούνται παραδοσιακά, αναδεικνύουν την ταυτότητα 
της περιοχής, έχουν ισχυρή φήμη και μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για την ανάπτυξη της 
περιοχής.

 Στόχος του καλαθιού προϊόντων περιφέρειας Πελοποννήσου είναι:
α) Η προώθηση των προϊόντων άριστης ποιότητας με ταυτότητα περιφέρειας.
β) Η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
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γ) Η ανάδειξη της περιοχής
δ) Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης (βιολογική καλλιέργεια, ολοκληρωμένη διαχείρηση, 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, παραδοσιακά προϊόντα)

 Το καλάθι Πελοποννησιακών αγροτικών προϊόντων προσδιορίζεται από εννέα πτυχές, οι οποίες 
είναι οι εξής:

1. Προσδιορισμός του καλλιεργητικού πλάνου της περιφέρειας
2. Προώθηση στις αγορές των προιόντων μέσω αγροδιατροφικών συμπράξεων
3. Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία
4. Η ίδρυση δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων με στόχο οι αγρότες να πωλούν άμεσα 

την παραγωγή τους στους λιανέμπορους και να απολαμβάνουν καλύτερη τιμή στα 
προιόντα τους

5. Πιστοποίηση προϊόντων ποιότητας με σκοπό την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων
6. Δόμηση υπηρεσίας στήριξης σε κάθε νόμο (αξιοποίηση κτηνιατρικών και γεοπονικών 

υπηρεσιών)
7. Σύσταση ερευνητικής πλήρης αγροκτηνοτροφικής μονάδας εφαρμοσμένης έρευνας σε 

επίπεδο περιφέρειας
8. Οργάνωση των αγροτών σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών για κρίσιμα προϊόντα
9. Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

 Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν:
α) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
β) Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.
γ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών 
(νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο 
των αγροτικών προϊόντων.
δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην Περιφέρεια
ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά 
“καλάθι της περιφέρειας”.
 Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, να 
χρηματοδοτεί αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας, που υποβάλουν σχετικό αίτημα, με 
σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.
 Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πελοποννήσου αναφορικά 
με την προσθήκη των τοπικών γεωργικών προϊόντων υψηλής εμπορικής και διατροφικής αξίας 
στο αντίστοιχο “Καλάθι της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, το οποίο συνιστά γενικό 
επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη της παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης, διάδοσης 
και εν γένει εμπορίας των σχετικών προϊόντων στην τοπική και περιφεριακή αγορά, την εθνική 
και τη διεθνή. Για το σκοπό της τοποθέτησης των προϊόντων στις τοπικές αγορές (ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, λαϊκές και δημοτικές αγορές, δημοπρατήρια αγροτικών 
προϊόντων κ.τ.λ.), συνάπτει συμφωνίες με αντίστοιχους συλλογικούς φορείς ή τις μεμονωμένες 
επιχειρήσεις για τους τρόπους προώθησης των τοπικών προϊόντων σε κάθε δραστηριότητα των 
παραπάνω επιχειρήσεων.

β) Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο αποδεκτή 
αναφορικά με τα κίνητρα υποστήριξης και την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων με 
σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των σχετικών με το “Καλάθι της Περιφέρειας” πολιτικών.

 Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες:

α) Τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση κάθε αρμόδιου και ενδιαφερόμενου αποδέκτη, με 
συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συναντήσεις
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β) Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικά και ξένα ιδρύματα με συναφές 
αντικείμενο, καθώς και με κρατικά ιδρύματα και οργανισμούς στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης

γ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διενέργεια επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, 
την έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και διαδικτυακών αναρτήσεων με σκοπό την υποστήριξη και 
διάδοση των σχετικών με το “Καλάθι της Περιφέρειας” πολιτικών

δ) Την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και διάδοση 
των αγροτικών προϊόντων που έχουν περιληφθεί στο “Καλάθι της Περιφέρειας”.

Οι στόχοι της υπο σύσταση εταιρείας είναι:

− Η προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

− Η επιστροφή των ίδιων των κατοίκων της Περιφέρειας στην παραγωγή και κατανάλωση 
αυτού που είναι ποιοτικό, υγιεινό, ειφορικό, παραδοσιακό και ντόπιο.

− Η αύξηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής (γεωργία- κτηνοτροφία)
− Η αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας των γεωργικών προϊόντων και την 

πιστοποίησή τους.
− Η διάσωση και προώθηση των τοπικών ποικιλιών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις 

απειλούνται με εξαφάνιση.
− Η ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και 

επιχειρηματία του αγροδιατροφικού τομέα καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων του τομέα.

− Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε μια Εταιρική μερίδα έχει καθοριστεί σε 500€ και κάθε εταίρος

μπορεί να έχει στην κατοχή του περισσότερες από μιας

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου και του υπαλλήλου, και έκα-

νε διαλογική  συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να συμμετάσχει   στην Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου Α.Μ.Κ.   

Η απόφαση έλαβε α.α. 58/2013   Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το  πρα-

κτικό 12/2-Οκτ.  2013 που αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

             ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

   ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

              ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
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