
                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

   Από το υπ΄αρίθμ. 4/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας  Σκοπέλου Δήμου Λέσβου.

   Αριθ. Απόφασης 5/2011

  ΘΕΜΑ : Αποδοχή προγρ/τος καταπολέμησης δάκου ελιάς

Στο Σκόπελο και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λέσβου, σήμερα την   

28ην Μαρτίου  του 2011  έτους, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19η  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας Σκοπέλου 

του Δήμου Λέσβου,  ύστερα από την υπ΄αρίθμ. 10/23/03/2011  

πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

μέλος, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, που 

επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμα απαρτία, γιατί από το σύνολο 

των  5 μελών,  βρέθηκαν παρόντα τα  4, ήτοι:

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1)  Πολύδωρος  Κωνσταντέλλιας           Μέλος         Κανένας

    2 )  Κουτσουκέλλης Παναγιώτης             «         

    3)   Πλέλλης            Παναγιώτης              «

    4)   Μυστάκας         Παναγιώτης              «

    5) Αγγελή                Ελένη                          

  Ο Πρόεδρος του  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Κοινότητας τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2 εδάφ. Β του Ν. 3852/2010, το Συμβούλιο 

της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις 

είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου.

Σήμερα θα πρέπει να λάβουμε θέση, στο  υπ΄αρίθμ. 1369/28-2-2011 

έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Νομού Λέσβου, σχετικά με την 

αποδοχή ή όχι του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

για το έτος 2011.

    Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου, μετά από διαλογική 

συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 

3852/2010 καθώς και του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006,

                                                         Αποφασίζει     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α             

  

   1) Την αποδοχή της εισφοράς της δακοκτονίας για το παραγόμενο από 

την εκθλιψη του ελαιοκάρπου ελαιόλαδο, καθώς και την αξία του 

ελαιοκάρπου που πουλιέται για έκθλιψη ή για την επεξεργασία ως 

βρώσιμη, και



2) την εξασφάλιση του απαραίτητου και κατάλληλου εργατικού 

δυναμικού για την επάνδρωση των συνεργείων διαβροχής με το 

ημερομίσθιο που καθορίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.

  Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα  αριθμό 5/2011

    Αφού αναγνώσθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

               Ο  Πρόεδρος                                                                              

Τα Μέλη

          Υπογραφή                                                                                     

Υπογραφές

  

Ακριβές απόσπασμα 

Σκόπελος 30/3/2011    

         Ο Πρόεδρος


