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Εργολάβος παγιδοθεσίας
επελέγη μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό για ένα χρόνο και για τα δυο

τμήµατα της Π.Ε. Βοιωτίας η εταιρεία «ΒίΟΕΦΑΡΜΟ
ΓΕΣ O.E.», η οποία ανάρτησε παγίδες από τις 10

Ιουνίου όπως
προβλέπεται

στη Σύµβαση έργου που έχει υπογράψει.

Εργολάβος ψεκασμών επελέγη μετά από διαδικασία διαπραγμάτευ
σης για δυο χρόνια και για τα

τέσσερα τμήματα της Π.Ε. Βοιωτίας, η εταιρεία «ΓΕΩ
ΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟ

ΛΟΓ|ΚΗ l.K.E.».

Και στους δυο εργολάβους
εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των εκ της συμβάσεως

υποχρεώσεώ
ν τους για την εφαρμογή του προγράμματο

ς. Επίσης εφιστάται η προσοχή στη διαχείριση των

υλικών (δακοπαγίδες
, εντομοκτόνα,

βαρέλια με προσελκυστι
κό) για την αποφυγή περιβαλλοντι

κής

ρύπανσης.

Στις περιπτώσεις
ψεκασμών,

οι οποίοι µπορούν να διενεργηθού
ν από τώρα μέχρι και είκοσι ημέρες

πριν την έναρξη της συγκοµιδής,
επιβάλλεται

να µην κυκλοφορούν
άνθρωποι και οικόσιτα ζώα στους

ελαιώνες, ενώ οι μελισσοτρόφο
ι Θα πρέπει να απομακρύνου

ν τα µελισσοσμήνη
τους σε απόσταση άνω των

πέντε (5) χιλιοµέτρων
από την ψεκαζόµενη

περιοχή.

Η συμβολή και η βοήθεια των παραγωγών
στο έργο της δακοκτονίας

είναι επιθυµητή και

επιβεβλημένη
, ειδικά όταν είναι γνωστό ότι µειώνονται

συνεχώς οι προσλήψεις
Γεωπόνων

Τομεαρχών

δακοκτονίας.
Παρόλα τα προβλήματα

στη διεξαγωγή του προγράµµατο
ς, η Υπηρεσία µας για μια ακόµη

φορά Θα υποστηρίζει
και θα προστατέψει

το αγροτικό αγαθό που λέγεται ελαιόλαδο και την τοπική

οικονομία πο
υ στηρίζεται σε αυτό.

Ψηφιακά υπογεγραμµ
ένο από DIMITRIOS

Με E.A.

BARTATILAS

H n .. , N
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