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Μυτιλήνη 18 - 5 - 2016
Αριθμ. Πρωτ. : 24882

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου :
κ.κ Ν. Καρασάββα, Θεόδ. Στεργίου, Κων. Κατσαρό, Παν. Κατσαβέλλη, Δημ.
Ακριώτη , Στρ. Καραγεωργίου , Αντ. Κουμαρά και Ιωάν. Ξανθούλη
ΚΟΙΝ. : Επικεφαλής Δημ. Παρατάξεων
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, με βάση το Άρθρο 95 παρ.4 του
Ν.3463/2006, στο Δημαρχείο (Ελ.Βενιζέλου 13-17), την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
2016 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση των παρακάτω έκτακτων και
κατεπειγόντων θεμάτων :
1.- 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.
2.- 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.
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Η διακήρυξη και εν γένει η διαδικασία για την
παραχώρηση των τμημάτων αιγιαλού παραλίας θα πρέπει να ξεκινήσει πριν το τέλος
Μαΐου, διαφορετικά η αρμοδιότητα επιστρέφεται στην Κτηματική Υπηρεσία και θα
υπάρξει απώλεια σημαντικών εσόδων για το Δήμο.
3.- 32η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δ. Λέσβου οικον. έτους 2015.
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Ήδη άρχισε η θερινή περίοδος και θα πρέπει
τάχιστα να προβλεφθούν πιστώσεις στον Προϋπολογισμό για να προσληφθούν τρεις
(3) επιπλέον εποχιακοί υδρονομείς στο Δήμο Λέσβου.
4.- Έγκριση χορήγησης άδειας και εξόδων μετακίνησης σε δημοτικούς
υπαλλήλους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος : Το σεμινάριο, που αφορά υπαλλήλους της
Δ/νσης Δόμησης, θα διενεργηθεί από τις 23-5-2016 έως 27-5-2016, πριν δηλαδή από
τον επόμενη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λέσβου
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
Δήμαρχος Λέσβου

