
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Απόφ. 6/2020
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  της  5/2020  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Σολομού 
Θέμα: «Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021»
          
Σήμερα την  28η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.30  μ.μ. στο Σολομό, ύστερα
από την αριθ. πρωτ. 39240/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου για τακτική συνεδρίαση,
που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων
χωριστά, συνεδρίασε  το συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού . 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5)
Mελών ήταν παρόντα πέντε (5) Mέλη, δηλαδή:

Παρόντες:                                                     
1]  Αναστάσιος  Καραβοκύρης,  Πρόεδρος,  2]  Μπέκος  Χρήστος,  3]  Κοντογιάννης  Παναγιώτης,  4]
Νικητιάδη Χριστίνα, και 5] Γκέκα Κυριακή
Απόντες :  
Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαχαραλάμπους Σωτηρία υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και για
το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου
της  ελιάς  για  το  έτος  2021», έθεσε  υπόψη των  Μελών  το  αριθ.  πρωτ.  300429/61183//09.12.2020
έγγραφο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Περιφέρειας  Αγρ.  Οικον.  &  Κτην.,  Δ/νση  Αγρ.  Οικον.  &  Κτην.
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Στη συνέχεια ενημέρωσε ότι πρέπει να λάβουμε  απόφαση για να
συμπεριληφθεί  η  Κοινότητα  Σολομού  στο  ανωτέρω  Πρόγραμμα  με  δολωματικούς  ψεκασμούς  από
εδάφους  με την  ανάθεση της  εργασίας  των ψεκασμών,  σε ψεκαστές  -  εργολάβους  με τους  όρους
αποδοχής της ένταξης και πρόσθεσε ότι:

 Ο αριθμός  των  παραγωγικών  ελαιοδέντρων  της  Κοινότητας  είναι  67.500  ελαιόδεντρα  και
20.000 ελαιόδεντρα ανανεωμένη παραγωγή. 

 Η αναμενόμενη μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου για το έτος 2021 είναι 45.000 τόνοι. 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  να  συμπεριληφθεί  η  Κοινότητα  Σολομού  στο  ανωτέρω  Πρόγραμμα  με  δολωματικούς
ψεκασμούς από εδάφους με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές - εργολάβους με
τους όρους αποδοχής της ένταξης. 
Ο  αριθμός  των  παραγωγικών  ελαιοδέντρων  της  Κοινότητας  είναι  67.500  ελαιόδεντρα  και  20.000
ελαιόδεντρα ανανεωμένη παραγωγή. 
Η αναμενόμενη μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου για το έτος 2021 είναι 45.000 τόνοι. 



Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2020  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Σολομός, 04  - 01 - 2021

Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας

Αναστάσιος Καραβοκύρης


