
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/18.5.2016 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 1ο 335 Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας
παραχώρηση  του  δικαιώματος  απλής  χρήσης  των
κοινόχρηστων  χώρων  αιγιαλού,  παραλίας  που
βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του
Δήμου Λέσβου έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  λήψη
απόφασης για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων
αιγιαλού,  παραλίας  που  βρίσκονται  στα  όρια  της  διοικητικής
περιφέρειας του Δήμου Λέσβου για το έτος 2016, σύμφωνα με το αριθμ.
πρωτ.  505/4-3-2014  έγγραφο  της  τέως  Κτηματικής  Υπηρεσίας  Ν.
Λέσβου  και  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  24505/17-5-2016  εισήγηση  του
Τμήματος Εσόδων του Δήμου Λέσβου.

2 2ο 336 Κατάρτιση  όρων  διενέργειας  δημοπρασίας  για  τη
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων
αιγιαλού  παραλίας  που  βρίσκονται  στα  όρια  της
διοικητικής  περιφέρειας  του  Δήμου  Λέσβου,  για
τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα
με  ή  χωρίς  τραπεζάκι,  λειτουργία  τροχήλατου–
αυτοκινούμενου  ή  μη-αναψυκτηρίου,  εκμίσθωση
θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Καθορίζει  τους  όρους  διενέργειας  δημοπρασίας  για  τη
μεταβίβαση  του  δικαιώματος  απλής  χρήσης  τμημάτων  αιγιαλού
παραλίας  που  βρίσκονται  στα  όρια  της  διοικητικής  περιφέρειας  του
Δήμου  Λέσβου,  για  τοποθέτηση  σετ  ομπρελών  με  ξαπλώστρες  ή
καθίσματα  με  ή  χωρίς  τραπεζάκι,  λειτουργία  τροχήλατου  –
αυτοκινούμενου  ή  μη-αναψυκτηρίου,  εκμίσθωση  θαλασσίων  μέσων
αναψυχής για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24497/17-5-2016
εισήγηση των Δ/νσεων Περιβάλλοντος  & Πρασίνου και Οικονομικών
του Δήμου.

3 3ο 337 32η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Κατά  πλειοψηφία]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την
32η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24177/16-5-2016 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

4 4αο 338 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικό  υπάλληλο  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στην υπάλληλο της
Δ/νσης Δόμησης Αικατερίνη Τσερδάνη (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), με
αποδοχές για επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετάσχει για
το διάστημα από 23/5/2016 μέχρι 27/5/2016 σε επιμορφωτικό σεμινάριο
που  διοργανώνει  το  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  (ΙΝ.ΕΠ)  του  Εθνικού
Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης  (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  στην
Αθήνα  με  τίτλο  «ΝΕΟΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  &
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ».
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Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης με αεροπλάνο καθώς
και  τη  δαπάνη  για  την  εκτός  έδρας  μετακίνηση  της  παραπάνω
υπαλλήλου .
Γ)  Η  απόφαση  να  διαβιβαστεί  στις  οικονομικές  υπηρεσίες  για  τις
σχετικές ενέργειες.

5 4βο 339 Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε
δημοτικό  υπάλληλο  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας στον υπάλληλο της
Δ/νσης Δόμησης Γκουρδόγλου Δημήτριο (ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών)
με αποδοχές για επιμορφωτικούς λόγους, προκειμένου να συμμετάσχει
για  το  διάστημα  από  23/5/2016  μέχρι  27/5/2016  σε  επιμορφωτικό
σεμινάριο  που  διοργανώνει  το  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ)  του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
στην  Αθήνα  με  τίτλο  «ΝΕΟΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  &
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ».
Β) Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης με αεροπλάνο καθώς
και  τη  δαπάνη  για  την  εκτός  έδρας  μετακίνηση  του  παραπάνω
υπαλλήλου .
Γ)  Η  απόφαση  να  διαβιβαστεί  στις  οικονομικές  υπηρεσίες  για  τις
σχετικές ενέργειες.

Μυτιλήνη 18 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
7.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
8.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
9.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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