
 
 
 
 
 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 03/18-03-2015 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου και με μνεία 
των αποφάσεων που ελήφθησαν. 
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1o 25 Τροποποίηση 
Τεχνικού 
Προγράμματος 
Δήμου Λέσβου 
έτους 2015 με 
1.Ένταξη 
ενεργειών 
πρόσφατα 
ενταγμένων σε 
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 
2.Απένταξη 
συνεχιζόμενων 
ενεργειών 
3. Τροποποίηση 
Προϋπολογισμού 
συνεχιζόμενων 
ενεργειών 
4. Ένταξη 
συνεχιζόμενων 
ενεργειών 
ενταγμένων στο 
Τεχνικό 
Πρόγραμμα του 

            Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 
2015 Δήμου Λέσβου σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και η οποία 
αφορά ειδικότερα σε: 
1)ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, που συντάχθηκε με βάση τις 
προτάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και των 
Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, που εκλέχτηκαν στις πρόσφατες Δημοτικές 
εκλογές, λόγω του ότι δεν ήταν δυνατή η ένταξη των ανωτέρω έργων στο Τ.Π. 2015 κατά τον 
χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού, καθόσον αυτό καταρτίστηκε από την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή. 

2)ΕΝΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, καθόσον οι αποφάσεις ένταξης αυτών εκδόθηκαν μεταγενέστερα 
της ημερομηνίας έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. 
671/13.11.2014 απόφαση), και για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η ένταξή τους στο Τ.Π. του 2015 
κατά τον χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού 
3)ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π. ΤΟ 2015, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ), λόγω του ότι: 

 Των περισσοτέρων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε έως 31.12.2014, 
ενώ για άλλες υπάρχει αδυναμία υλοποίησης, όπως προέκυψε  κατά την επικαιροποίηση  
των στοιχείων που αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου 
μέχρι τις 31.12.2014, θέματα που δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά το χρόνο 
κατάρτισης και έγκρισης του Τ.Π. 2015 και  

 Οι αποφάσεις Ανάκλησης Απόφασης Ένταξης σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 
δύο ενεργειών, εκδόθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας έγκρισης του Τεχνικού 
Προγράμματος από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. 671/13.11.2014 απόφαση)  

4)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, όπως προέκυψε  κατά την 
επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού τους 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μυτιλήνη  18 Μαρτίου 2015 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

 
Σπυρίδων Γαληνός 
Δήμαρχος Λέσβου 

 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.  Αντωνέλλη Αναστασία 
2. Αποστόλου Στέφανος 
3. Αρμενάκας Εμμανουήλ 
4. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 
5. Βέρρος Ταξιάρχης 
6. Ιωσηφέλλη Αθηνά 
7. Καρασάββας Νικόλαος 
8. Κατζανός Γεώργιος 
9. Κατσαρός Κωνσταντίνος 
10.Ρούσσης Μιχαήλ 
11. Τζιμής Ευστράτιος 
12.Τσουπής Παναγιώτης 
13.Ψωμάς Νικόλαος 

2014 
5. Ένταξη νέων 
ενεργειών 
 
 

αντικειμένου  μέχρι τις 31.12.2014, γεγονός που δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί κατά το χρόνο 
κατάρτισης και έγκρισης του Τ.Π. 2015 
5)ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Τ.Π. 2015, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Τ.Π. 2014, λόγω του ότι: 
α) Οι περισσότερες δεν εντάχθηκαν στο Τ.Π. 2015 κατά τον χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού, 
επειδή την ίδια χρονική περίοδο δεν είχαν εγγραφεί στο υπό τελική έγκριση Σχέδιο του Π/Υ 2015, 
ενώ 
β)  Ορισμένες ενέργειες (ένα έργο στη Δ.Ε. Μυτιλήνης και δύο έργα στην Δ.Ε. Πολιχνίτου),  ενώ 
είναι εγγεγραμμένες στον Π/Υ 2015, από παραδρομή δεν περιελήφθησαν στο Τ.Π. 2015. 

6) ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Τ.Π. 2015 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ>», συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 22.500,00 ευρώ, λόγω του ότι 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αδυνατεί να προχωρήσει στην σύνταξη αυτής λόγω 
έλλειψης του κατάλληλου λογισμικού εξοπλισμού και λόγω φόρτου εργασίας την παρούσα 
περίοδο 

 αποτελεί την προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχετικού έργου που είναι απολύτως 
αναγκαία και επείγουσα. 

 

 


