
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

 Από σο ππακσικό σηρ απίθμ.5/2011 τνεδπίαςηρ σψν σακσικών Μελών 

σηρ Δημοσικήρ  Κοινόσησαρ  Παλαιοκήποτ Δήμοτ Λέςβοτ. 

 

Απ. απόυ. 16/2011 

 

  ΘΕΜΑ : «Αποδοφή σοτ ππογπάμμασορ κασαπολέμηςηρ σοτ δάκοτ σηρ 

ελιάρ πεπιόδοτ 2011». 

 

ήμεπα σην   21  Μαπσίοτ  σοτ 2011  έσοτρ, ημέπα Δετσέπα   και 

ώπα  18.00 μ.μ.  ςτνήλθε ςε ςτνεδπίαςη σο τμβούλιο σηρ Δημ. 

Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ σοτ Δήμοτ Λέςβοτ  ςσο γπαυείο σηρ Δημοσικήρ 

Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ, ύςσεπα από ππόςκληςη με απ. ππψσ. 23/15-

3-2011 ποτ επιδόθηκε  ςύμυψνα με σιρ  διασάξειρ σψν  άπθπ. 95, 96, 97, 

98, 99, 100 σοτ Ν. 3463/2006 ςε ςτνδταςμό με σιρ διασάξειρ σψν άπθπ. 

88, 89, 90 σοτ Ν. 3852/2010. 

    Αυού διαπιςσώθηκε όσι τπάπφει νόμιμα απαπσία, γιασί από σο 

ςύνολο σψν  5 μελών,  βπέθηκαν παπόνσα και σα  4, ήσοι: 

 

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

    1)   Κψνςσανσίνορ Βοτφλήρ                                      

    2)   Παναγιώσηρ Φασζηνικολάοτ                       1 )  Απγύπιορ Σπιφώναρ  

    3)   Νικόλαορ Εμμανοτήλ                        

    4)   Ετςσπάσιορ Υψσεινόρ 

      

 Ειςηγούμενορ ο ππόεδπορ είπε  όσι ππέπει να απανσήςοτμε ςσο 

τπ. απ. ππ. 1369/28-2-2011 έγγπαυο σηρ Διεύθτνςηρ Αγποσικήρ 

Οικονομίαρ Νομού Λέςβοτ, ςφεσικά με σην αποδοφή ή όφι σοτ 

ππογπάμμασορ κασαπολέμηςηρ σοτ δάκοτ σηρ ελιάρ, για σο 2011. 

 

Σο τμβούλιο σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ 

 

Μεσά από διαλογική ςτζήσηςη και έφονσαρ τπόχιν: 

σιρ  διασάξειρ σψν άπθπ. 95, 96, 97, 98, 99, 100 σοτ Ν. 3463/2006 ςε 

ςτνδταςμό με σιρ διασάξειρ σψν άπθπψν 88, 89, 90 σοτ Ν. 3852/2010  

 

 

 

 

 



 Απουαςίζει 

 

α) σην αποδοφή σηρ ειςυοπάρ σηρ δακοκσονίαρ για σο παπαγόμενο από 

σην έκθλιχη σοτ ελαιοκάπποτ ελαιόλαδο καθώρ και σην αξία σοτ 

ελαιοκάπποτ ποτ ποτλιέσαι φονδπικά για έκθλιχη ή για σην επεξεπγαςία 

ψρ βπώςιμη.  

και β) σην εξαςυάλιςη ςσο μέσπο σψν δτνασοσήσψν σοτ, σοτ 

απαπαίσησοτ και κασάλληλοτ επγασικού δτναμικού για σην επάνδπψςη 

σψν ςτνεπγείψν διαβποφήρ με σο ημεπομίςθιο ποτ καθοπίζει σο 

Τποτπγείο Αγποσικήρ Ανάπστξηρ και Σπουίμψν. 

 

 Ύςσεπα από σα παπαπάνψ λύθηκε η ςτνεδπίαςη. 

 

Αυού ςτνσάφθηκε και τπογπάυσηκε σο ππακσικό ατσό τπογπάυεσαι. 

 

   

    Σα Μέλη                                                                       Ο  Ππόεδπορ                                                                               

         

 

Ακπιβέρ ανσίγπαυο από σο Ππψσόστπο 

 

 

Ο ππόεδπορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




