
                      

                          Α   Π Ο Σ Π Α Σ   Μ Α   

                Από το Πρακτικό της  08  ης    17-12-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου  
                                            της  Κοινότητας  ΠΙΣΙΩΝ

        Αριθµ.  Απόφασης 18/2020

        Θέµα 1ο : ΕΚΤΑΚΤΟ ΄΄ Περί  συμμετοχής ή μη  της  Κοινότητας Πισίων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς για
                                                το  έτος  2021  ΄΄.      

       Σήμερα  την  17ην  του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Π.Ν.Π.  (ΦΕΚ  55/τ.  Α΄/11-03-2020)  το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Πισίων,  μετά  την  υπ΄  αριθμ.   πρωτ.
23679/10.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δόθηκε σε κάθε ένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 νόμου
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 89 & 90 του Ν. 4555/18 και ισχύουν. 

           Στα πλαίσια της παρούσας συνεδρίασης δήλωσαν όλοι συμμετοχή, ήτοι:  
           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : Δημήτριος Παν. Λάμπρου, Μενέλαος  Γερ. Παπαδημητράτος,  Ιωάννης  Μην. Γκίκας,  Ιωάννης   Αναστ.   Λάμπρου,  
                                               Δημήτριος  Αθ. Κοντός, οπότε,
          ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : Ουδείς.
          Συμμετέχει  και ο κος. Ιωάννης Σπ. Γκίκας, για την τήρηση των πρακτικών.
 
          Συνεπώς  το Συμβούλιο της  Κοινότητας Πισίων βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο πέντε (5) μελών του Συμβουλίου δήλωσαν
συμμετοχή και οι  πέντε (5). 

         Πριν από την συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος. πρόεδρος  έθεσε υπ΄ όψιν του σώματος το υπ΄ αριθμ.
πρωτ.  300429/61183/09.12.2020(αριθμ.  πρωτ.  Δήμου  23739/10.12.2020)  έγγραφο  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτην/κής,  με  θέμα
<< Πρόγραμμα συλλογικής  καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021 >>, με το οποίο ζητείται λήψη σχετικής απόφασης περί
συμμετοχής ή μη της Κοινότητας στο πρόγραμμα και ζήτησε να συζητηθεί προ ημερήσιας  διάταξης έκτακτα ως κατεπείγον θέμα, σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου  67 του Ν. 3852/10. Με την αποδοχή του σώματος συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης.
       Το Συμβούλιο της  Κοινότητας Πισίων, αφού έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω, 

                                                                                    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
 
   Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Κοινότητας Πισίων, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021, στην
οποία  σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Συνεταιρισμών, ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδέντρων ανέρχεται σε 10.055(δέκα
χιλιάδες πενήντα πέντε)περίπου, με αναμενόμενη κατά  τρέχον  έτος  παραγωγή ελαιολάδου 30-32(τριάντα έως τριάντα δύο) τόνους
περίπου και  επιτυγχανόμενη συνήθως μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου 30(τριάντα ) τόνους περίπου.

                                                               Η  παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 18/2020
                                   Ο  Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη  
                   
                                                                                              (έπονται υπογραφές)
                                                                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                                                               Λουτράκι  22.12.2020
                                                                                        Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας
                                                                                           Δημήτριος Παν. Λάμπρου           

HM1: 30-12-2020 10:09:29

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

