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ΘΔΜΑ :  Γνωμοδόηηζη επί ηοσ Σετνικού Προγράμμαηος Γήμοσ Λέζβοσ και 
ηοσ προζτεδίοσ ηοσ Δηήζιοσ Προγράμμαηος Γράζης για ηο 2013 

 

α) Για ηο Σετνικό Πρόγραμμα ηοσ Γήμοσ Λέζβοσ ηο 2013 
 
Ζ Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη θαη 
ηαμηλνκήζεη όια ηα ζπλερηδόκελα έξγα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, αλά δεκνηηθή ελόηεηα 
θαη αλά πεγή ρξεκαηνδόηεζεο.  
Μεηά από επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ, έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη ηαμηλνκεζεί θαηά 
δεκνηηθή θαη ηνπηθή θνηλόηεηα, νη πξνηάζεηο ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ 
δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, πνπ αθνξνύλ ζε λέα έξγα. Από ηηο 20 
δεκνηηθέο θνηλόηεηεο δελ απάληεζαλ 6, ελώ από ηηο 53 ηνπηθέο θνηλόηεηεο δελ 
απάληεζαλ 20. 
 
Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δνύκε νη πξνηάζεηο γηα λέα 
έξγα έρνπλ κόλν ραξαθηήξα ελεκεξσηηθό γηα ηε δεκνηηθή αξρή, δεδνκέλνπ όηη κε 
ηε ζρεδόλ κεδεληθή επηρνξήγεζε γηα ΑΣΑ δελ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ 
λέα έξγα. 
 
Με βάζε ηελ ηαμηλόκεζε απηή πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία, πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
ζπλεκκέλν Πίλαθα 1.  Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ ζε ζπλερηδόκελα κόλν έξγα θαη 
ζε έξγα πνπ εληάρζεθαλ ή ζα εληαρζνύλ ζίγνπξα ζην 2013 
 
Σν ρέδην ηνπ Σερληθνύ  Πξνγξάκκαηνο  ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζα αλαξηεζεί ζην 
δηαδίθηπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ www.mytilene.gr . 

 
β) Προζτέδιο εηήζιοσ προγράμμαηος δράζης 2013 
 
ην εηήζην επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο γηα ην 2013 γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 
απνηππσζνύλ ε αλαπηπμηαθά βξαρππξόζεζκε δπλαηόηεηα ηνπ Γήκνπ κε βάζε 
ην ηξαηεγηθό ρεδηαζκό ηνλ νπνίν νθείιεη λα ππεξεηεί. ηνλ πξνζδηνξηζκό 
απηό ζαθώο ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηα δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ πέξα από 
ηελ πνιηηηθή βνύιεζε ηα όξηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. Σα δεδνκέλα απηά είλαη ε 
πνιύ θαθή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ρώξαο, ε αδπλακία αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
θαη ε ζηαδηαθή κείσζή ηνπ  θαη ην κέιινλ ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ Γήκσλ πνπ βαίλεη 
επηδεηλνύκελν ηαρέσο κε βάζε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο. 

http://www.mytilene.gr/


Πην ζπγθεθξηκέλα σο αξλεηηθέο παξακέηξνπο αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ 
κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε: 

 Σνλ πιήξε πεξηνξηζκό ησλ ΚΑΠ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδύζεσλ, ηεο .Α.Σ.Α  θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
ΔΠΑ. 

 Σελ πιήξε πεξηθνπή (κέρξη ηώξα) ηνπ πξνγξάκκαηνο ΘΖΔΑ 

 Σν θόζηνο ησλ κεηαθεξόκελσλ αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηε κεηαθνξά ησλ 
αληίζηνηρσλ πόξσλ. 

 Σελ απμεκέλε θαη απαηηεηηθή πιένλ αλάγθε γηα άκεζε αληηκεηώπηζε 
αλαγθώλ ησλ εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ γηα ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο 
νθείιεη θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα λα ζηεξίμεη παληνηνηξόπσο ζηα όξηα 
ίζσο θαη θαζ’ ππέξβαζε ησλ ζεζκηθώλ νξίσλ ηνπ. 

 Σε ξαγδαία ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο ησλ πνιηηώλ πνπ 
έρεη άκεζε αληαλάθιαζε ζηελ είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ 

 Σε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ εμαηηίαο ηεο απαγόξεπζεο ησλ πξνζιήςεσλ 
αθόκα θαη ζπκβαζηνύρσλ, ηε ζπληαμηνδόηεζε εκπείξσλ ζηειερώλ, ηε 
επηθείκελε δηαζεζηκόηεηα κέξνπο θαη ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 
Σν επαίζζεην όκσο ζεκείν όπνπ ππάξρεη ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απνκείσζε θαη 
αθύξσζε δπλαηνηήησλ, εληνπίδεηαη ζηελ απαγόξεπζε ελίζρπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνύ κε επηζηεκνληθέο εηδηθόηεηεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) γηα λα κπνξεί 
λα ζηεξίμεη λέεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα. Έηζη ην πιενλέθηεκα ηνπ κέρξη 
ζήκεξα γηα ηνλ νξζνινγηθό ηξόπν πξνζιήςεσλ θαζίζηαηαη έκκεζα κεηνλέθηεκα 
ζηειερηθήο αθπδάησζεο. 
 
Παξά όκσο από ηα παξαπάλσ πξαγκαηηθά δεδνκέλα, απαηηνύληαη από πιεπξά 
δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ζύγρξνλνη θαη απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε 
αλάπηπμε ππεξεζηώλ, εμππεξέηεζε πνιηηώλ, επηθνηλσλία, ελεκέξσζε, 
ζρεδηαζκό θαη δξάζεηο. Απάληεζε ζηελ αλάγθε απηή κπνξεί λα δώζεη ην λέν 
ζύγρξνλν ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο έξγσλ 
ππεξεζηώλ, πνιηηηθώλ θαη εμππεξέηεζεο πνιηηώλ ζην νπνίν κε ηαρύηεηα πξέπεη 
λα αληαπνθξηζεί αθόκα πην εθηεηακέλα θαη απνηειεζκαηηθά. 
 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 
 
Γηα ην 2013 νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο δηνίθεζεο επηθεληξώλνληαη ζηηο 
αθόινπζεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 πλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε κείσζε ησλ ρξεώλ, κε νξζνινγηθή 
πεξηζηνιή δαπαλώλ θαη αύμεζε εζόδσλ, παξά ηελ ηεξάζηηα απνκείσζε 
ησλ ΚΑΠ 

 Σε δηεύξπλζε θαη ζπλερή αλάπηπμε δηθηύνπ θνηλσληθώλ δνκώλ, 
ππεξεζηώλ ιεηηνπξγηώλ, παξνρώλ πξνο δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο 
ζπλνρήο, ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο έκπξαθηεο 
έθθξαζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ πξνο εππαζή θαη 
νηθνλνκηθά αδύλακα ζηξώκαηα ζπκπνιηηώλ καο.. ’ απηή ηε θαηεύζπλζε 
αμηνπνηνύληαη έξγα ηνπ ΔΠΑ (θαηαπνιέκεζε βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ, 
δεκηνπξγία θέληξνπ πξνζηαζίαο αηόκσλ κε ALTSZHEIMER), θαζώο θαη ε 
πξνζπάζεηα γηα ηε δηάζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη».  

 ηε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, κε αλάπηπμε 
πεξηβαιινληηθώλ πνιηηηθώλ, κε αληίιεςε αεηθνξίαο θαη βηώζηκεο 
αλάπηπμεο. ηε θαηεύζπλζε απηή ζα αμηνπνηεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ ζε δίθηπα αεηθνξίαο (π.ρ. Γίθηπν «ΓΑΦΝΖ»)., ή ζε πξνγξάκκαηα 



εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (Πξόγξακκα «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ»). Σέινο ζα γίλεη 
πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ ελαιιαθηηθώλ 
κνξθώλ ελέξγεηαο όπσο ε αμηνπνίεζε ηνπ πβξηδηθνύ ζηαζκνύ ζηελ 
Δξεζζό, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηειεζέξκαλζεο ζην Πνιηρλίην θαη ηεο 
αμηνπνίεζεο ηεο Γεσζεξκίαο ζε Άξγελν θαη ηύςε ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
ΓΔΖ.  

 ηελ αύμεζε ηεο αλαγλσξηζηκόηεηαο ηεο Λέζβν ζην εμσηεξηθό, κέζσ ηεο 
έληαμεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζην παγθόζκην δίθηπν ΓΔΩΠΑΡΚΩΝ, ε νπνία 
ζα αλνίμεη ην δξόκν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηνπ λεζηνύ θαη 
ζηελ αλάπηπμε κνξθώλ ηνπξηζκνύ πςειήο πνηόηεηαο. Παξάιιεια ζα 
ζπλδέζεη ηε Λέζβν κε ηα άιια Γεσπάξθα ζην θόζκν, ζπκβάιινληαο ζηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνύ. 

 ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ρσξνηαμηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ 
πιενλεθηεκάησλ ηνπ λεζηνύ θαη ζηελ πξνζζήθε θαη άιισλ ώζηε λα 
ηείλνπκε πξνο ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ ήπηαο αλάπηπμεο θπθινθνξίαο θαη 
δξαζηεξηόηεηαο. Σέινο ζηε ρσξνζέηεζε δεκνηηθώλ ρώξσλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. 

 ηε ζπκπιήξσζε ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
ρνιείσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζηελ εθπαίδεπζε 

 ηε ζπλερή βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ 
Γήκνπ ηόζν ζε όηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πνιιώλ πνιηηηζηηθώλ 
ηκεκάησλ ηνπ όζν θαη ζε όηη αθνξά ην πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ ελ 
γέλεη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην λεζί, κε αηρκή γηα ην 2013 ηελ 
ελίζρπζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο. 

 ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ, θαζώο θαη ηε 
ζηήξημε ηνπ ππάξρνληνο πξνδηαγξαθώλ θαη εύξνπο σκαηεηαθνύ 
αζιεηηζκνύ. 

 ηε θαηαγξαθή, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο, 
κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθνύ Σκήκαηνο ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνύ θαη νπζηαζηηθνύ θπζηνινγηθνύ θαη 
ιεηηνπξγηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ σο «ζύγρξνλνπ», «δηαθαλνύο» θαη 
«ζπκκεηνρηθνύ» βηώζηκνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζηελ ππεξεζία ησλ 
αλαγθώλ ησλ πνιηηώλ. 

 
Σώξα όζνλ αθνξά ζην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην 2013 
απηό ζηε ηειηθή ηνπ κνξθή ζα πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο, ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο θαη ηηο επελδύζεηο γηα ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 
ζύκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν Ο.Δ.Τ. γηα ηηο παξαθάησ Τπεξεζίεο : 

1. Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
2. Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
3. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 
4. Γηεύζπλζε Γόκεζεο 
5. Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ 
6. Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο 
7. Γηεύζπλζε ΚΔΠ 
8. Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 
ΟΗ αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο δελ αζθνύληαη 
αθόκα από ην Γήκν θαη ε αξκόδηα δηεύζπλζε δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί, ελώ νη 
αξκνδηόηεηεο  ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ αζθνύληαη από ηα 
αληίζηνηρα Ννκηθά Πξόζσπα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 



 
Σα λνκηθά πξόζσπα «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ», θαη «Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ», όπσο θαη ηα Ννκηθά 
Πξόζσπα : «Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ» θαη «Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ», ζα εθπνλήζνπλ δηθά ηνπο πξνζρέδηα κε επζύλε ησλ νηθείσλ 
Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ελζσκαησζνύλ ζην Δηήζην 
πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ  Λέζβνπ 
Σέινο γηα θάζε Γηεύζπλζε ζα εηνηκαζηνύλ πίλαθεο κε δείθηεο ζηνρνζεζίαο θαη 
απόδνζεο ππεξεζηώλ. 
 
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ                                      Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 
 
 
 
ΓΗΑΝΝΖ ΣΑΚΗΡΖ                                             ΓΖΜΖΣΡΖ Φ. ΒΟΤΝΑΣΟ 
 
 
    
 
 
 
          



ΠΗΝΑΚΑ 2 
 ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 2013 

(Αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη πεγή ρξεκαηνδόηεζεο) 
 

A/A Γεκνηηθή Δλόηεηα 
ΑΡ. 

ΔΡΓΩΝ  
.Α.Σ.Α. ΘΖΔΑ ΔΠΑ ΤΠ. ΑΗΓΑΗΟΤ 

Ν.Α. 
ΛΔΒΟΤ 

ΠΓΔ ΤΝΟΛΟ 

1 
ΑΓΗΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

20 250.000,00 521.090,51 7.293.860,00    
8.064.951 

2 ΑΓΗΑΟ 7 219.925,83 300.000,00 10.465.653,84    10.985.580 

3 ΓΔΡΑ 34 918.351,49 12.995,00 12.256.269,03 700.000,00 416.422,84 986.000,00 15.290.038 

4 
ΔΡΔΟΤ - 
ΑΝΣΗΖ  

15 406.171,00 975.651,39 24.899.349,00   348.676,94 
26.629.848 

5 ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ 24 258.871,51 850.808,17 305.808,46 435.338,67   1.850.826 

6 ΚΑΛΛΟΝΖ 26 245.757,61 2.338.641,07 4.263.486,70  250.294,60 44.000,00 7.142.180 

7 
ΛΟΤΣΡ. 
ΘΔΡΜΖ 

23 689.698,85 142.800,00 200.000,00    
1.032.499 

8 ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 16 424.266,80 879.627,55 3.106.780,00  380.000,00  4.790.675 

9 ΜΖΘΤΜΝΑ 8  742.928,10 3.350.996,20    4.093.924 

10 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 147 4.324.557,67 3.732.461,57 31.011.422,67   211.819,27 177.271,16 39.457.532 

11 ΠΔΣΡΑ 15 161.582,80 330.610,29 4.228.079,55 74.382,44   4.794.655 

12 ΠΛΩΜΑΡΗ  14 478.167,71 1.468.075,25 2.393.639,91  80.837,32  4.420.720 

13 ΠΟΛΗΥΝΗΣΟ 15 653.042,69 1261456,16 16.445.613,47  170.459,7  18.530.057 

14 
ΓΖΜΟ 
ΛΔΒΟΤ 

25 21.982,17 1.267.859,01 10.689.762,87    
11.979.605 

  ΤΝΟΛΟ 376 9.052.376 14.825.004 130.910.722 1.209.721 1.509.834 1.555.948 159.063.090 
 


