
                     
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Αρ. Απόφασης 3 /2018 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Πρακηικό ηης 2/02-02-2018 έκηακηης ζσνεδρίαζης  

ηης Δκηελεζηικής Δπιηροπής Γήμοσ Λέζβοσ 
 

Θέμα : Σροποποίηζη Σετνικού Προγράμμαηος Γήμοσ Λέζβοσ έηοσς 2018. 
 

 ηε Μπηηιήλε θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ επί ηεο Δι. 
Βεληδέινπ 13-17 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 
ηελ Παξαζθεπή 02 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηηο 11.00 π.κ. κεηά από ηελ ππ’ αξ. 2/2018 
κε αξ. πξση. 4505/31.1.2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 & 63 ηνπ 
Ν.3852/2010. 
 Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
δεθαηεζζάξσλ (14) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα δώδεθα (12) κέιε, ήηνη: 
 
Παξόληεο 
1.Γαιελόο ππξίδσλ, Πξόεδξνο 
2.Αλησλέιιε Αλαζηαζία 
3.Σζνππήο Παλαγηώηεο 
4.Ισζεθέιιε Αζελά 
5.Καξαζάββαο Νηθόιανο 
6.Καηζαξόο Κσλζηαληίλνο 
7.Ρνύζζεο Μηραήι 
8.Ακπνπιόο Ισάλλεο 
9.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 
10.Σακβαθέιιεο Μηραήι 
11.Βέξξνο Σαμηάξρεο 
12.Αξκελάθαο Δκκαλνπήι 
 

Απόληεο 
1.Ψσκάο Νηθόιανο 
2.Καηδαλόο Γεώξγηνο 
 

 

 

 επίζεο παξέζηε ν Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ, Γξεγόξεο Αιεγηάλλεο. 
 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε 
δεκνηηθόο ππάιιεινο. 

 
Καηά ην μεθίλεκα ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο δίλεη ην ιόγν ζηνλ 

Αληηδήκαξρν Αλάπηπμεο-Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θ. 
Κσλζηαληίλν Καηζαξό, ν νπνίνο (αλαπηύζζνληαο ην 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο) 
ελεκεξώλεη ην ώκα γηα ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη είηε 
δξνκνινγήζεθαλ, είηε πξόθεηηαη λα δξνκνινγεζνύλ θαη λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζή 
ηνπο από ηε Γεκνηηθή Αξρή, θαζ’ όιν ην ηξέρνλ έηνο, ζε όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο 
ηνπ λεζηνύ. 

 
Δηζεγνύκελνο ην 2ν θαη 3ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Αληηδήκαξρνο 

Αλάπηπμεο-Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θ. Κσλζηαληίλνο 
Καηζαξόο, ζέηεη ππόςε ηνπ ώκαηνο ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 4459/31-01-2018 θαη 
4483/31-01-2018, εηζεγήζεηο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ έηνπο 2018, 

 
νη νπνίεο δηαιακβάλνπλ ηα εμήο: 
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Η 1
η
 : 

«ΘΔΜΑ : ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ  ΔΡΓΩΝ ΔΝΣΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟ ΣΔΥΝΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018  

ΥΔΣ.: 

1. Η με απ. ππωη.: 2284 /20.10.2017 απόθαζη ένηαξηρ ηηρ Πεπιθεπειάπση Βοπείος 

Αιγαίος  

2. Η με απ. ππωη.:2282/20.10.2017 απόθαζη ένηαξηρ ηηρ ηηρ Πεπιθεπειάπση Βοπείος 

Αιγαίος  

3. Η με απ.825/2017 απόθαζη ηος Γ έγκπιζη Σ.Π. 2018 

      

 

1. Με ηο με απ. 1 ζσεηικό ενηάσθηκε ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ «Τποδομέρ 

ςποζηήπιξηρ ανθπώπινος δςναμικού» ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «ΒΟΡΔΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» ηο έπγο «ΑΝΔΓΔΡΗ ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΑΓΡΑ 

ΛΔΒΟΤ» με Κωδικό ΟΠ 5009221,  Κωδικό Α: 2017ΔΠΟ8810048 και ζςνολικού 

πποϋπολογιζμού 620.000,00 εςπώ με ΦΠΑ 

2. Με ηο με απ. 2 ζσεηικό ενηάσθηκε ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ «Τποδομέρ 

ςποζηήπιξηρ ανθπώπινος δςναμικού»  ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «ΒΟΡΔΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» ηο έπγο «ΑΝΔΓΔΡΗ 1
ος

 ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ 

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΔΒΟΤ» με Κωδικό ΟΠ 5009214,  Κωδικό Α: 2017ΔΠΟ8810048 και 

ζςνολικού πποϋπολογιζμού 760.000,00 εςπώ με ΦΠΑ 

3. Με ηο με απ. 3 ζσεηικό, εγκπίθηκε ηο Σεσνικό Ππόγπαμμα ηος έηοςρ 2018, ζηο οποίο 

ζςμπεπιλήθθηκαν ηα ανωηέπω έπγα, πποθανώρ από παπαδπομή, σωπίρ ηον πλήπη ηίηλο με 

ηον οποίο ενηάσθηκαν ζηο ανωηέπω Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα και ζύμθωνα με ηον 

καηωηέπω πίνακα: 

 

 

Από ηα ανωηέπω, πποκύπηει, η ανάγκη ηποποποίηζηρ ηος ηεσνικού ππογπάμμαηορ ηος έηοςρ 

2018  με ηην ζςμπλήπωζη ηων ηίηλων ηων ωρ άνω έπγων. 

 

   Λαμβάνονηαρ όλα ηα ανωηέπω,  

 

ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ 

όπωρ με απόθαζή ζαρ ειζηγηθείηε ζηο Γημοηικό ςμβούλιο ηην ηποποποίηζη ηος 

Σεσνικού Ππογπάμμαηορ ηος Γήμος Λέζβος ηος 2018,  με ηην ζςμπλήπωζη ηος ηίηλος 

ηων κάηωθι δύο έπγων αςηού και ζύμθωνα με ηον παπακάηω πίνακα: 

 

α/α ΣΙΣΛΟ 

1 ΑΝΔΓΔΡΗ ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΑΓΡΑ ΛΔΒΟΤ 

2 ΑΝΔΓΔΡΗ 1
ος

 ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΔΒΟΤ 

 

Λόγω ηος όηι: 

Από παπαδπομή ζςμπεπιλήθθηκαν με ελλιπή ηίηλο ζηο Σεσνικό Ππόγπαμμα ηος έηοςρ 2018, 

καηά ηον σπόνο έγκπιζηρ αςηού». 

 
θαη 

ε 2ε :  

α/α ΣΙΣΛΟ ΓΑΠΑΝΗ  ΠΟΡΟΙ 

1 
ΑΝΔΓΔΡΗ ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΑΓΡΑ 620.000,00 

ΔΠΑ 2014-2020 

(ΠΔΠ Β. Αιγαίος) 

2 
ΑΝΔΓΔΡΗ 1

ος
 ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ 760.000,00 

ΔΠΑ 2014-2020 

(ΠΔΠ Β. Αιγαίος) 
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«ΘΔΜΑ : ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΔ ΣΗΝ 

ΑΤΞΗΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΟΤ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ:   
              «ΔΡΓΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ  ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ» 

 

ΥΔΣ.:  Η με απ.825/2017 απόθαζη ηος Γ έγκπιζη Σ.Π. 2018 

      

 Με ηο με ανωηέπω ζσεηικό, εγκπίθηκε ηο Σεσνικό Ππόγπαμμα ηος έηοςρ 2018, ζηο 

οποίο ζςμπεπιλήθθηκε ηο ανωηέπω έπγο, με δαπάνη 35.000,00 εςπώ. 

 Καηά ηην ηπέσοςζα σπονική πεπίοδο και ζύμθωνα με πποθοπική ενημέπωζή μαρ από 

ηην Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος, ολοκληπώθηκε η ζύνηαξη ηος 

πποϋπολογιζμού ηος ανωηέπω έπγος, ζύμθωνα με ηον οποίο η ζςνολική δαπάνη 

αςηού πποβλέπεηαι να ανέλθει ζηο ποζόν(με Φ.Π.Α.)  ηων 55.000,00 εςπώ. 

   Από ηα ανωηέπω, πποκύπηει, η ανάγκη ηποποποίηζηρ ηος ηεσνικού ππογπάμμαηορ ηος 

έηοςρ 2018  με ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ ηος ανωηέπω έπγος. 

   Λαμβάνονηαρ όλα ηα ανωηέπω,  

ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ 

όπωρ με απόθαζή ζαρ ειζηγηθείηε ζηο Γημοηικό ςμβούλιο ηην ηποποποίηζη ηος 

Σεσνικού Ππογπάμμαηορ ηος Γήμος Λέζβος ηος 2018,  με ηην αύξηζη ηηρ δαπάνηρ ηος 

ενηαγμένος έπγος: «ΔΡΓΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ  ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ» από 35.000,00 ζε 55.000,00 εςπώ με ΦΠΑ. 

 Λόγω ηος όηι: 

Καηά ηην ηπέσοςζα σπονική πεπίοδο και ζύμθωνα με πποθοπική ενημέπωζή μαρ από 

ηην Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος, ολοκληπώθηκε η ζύνηαξη ηος 

πποϋπολογιζμού ηος ανωηέπω έπγος, ζύμθωνα με ηον οποίο η ζςνολική δαπάνη αςηού 

πποβλέπεηαι να ανέλθει ζηο ποζόν(με Φ.Π.Α.)  ηων 55.000,00 εςπώ.» 

 
Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ηε ιήςε απόθαζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο, θαη ηελ εηζήγεζε ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία απηέο 
αθνξνύλ ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηά ηελ νπνία, 
 
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε: 
 

1) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62, 63, 65, 266 ηνπ Νόκνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 
87/07.06.2010 ηεύρνο Α’):Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη 

2)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο 
Α') «Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» 

3) Σν Σερληθό Πξόγξακκα Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2018, ην νπνίν ςεθίζηεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. 825/2017 απόθαζε ηνπ Γ.. Λέζβνπ 

4) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4459/31-1-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνύ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 
2018, κε ηε «ζπκπιήξσζε ηίηισλ έξγσλ εληαγκέλσλ ζην Σερληθό Πξόγξακκα 
2018», κε ζρεηηθά α) ηελ κε αξ. πξση. : 2284 /20.10.2017 απόθαζε έληαμεο 
ηεο Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη β) ηελ κε αξ. πξση.:2282/20.10.2017 
απόθαζε έληαμεο ηεο Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ Αηγαίνπ  

5) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4483/31-01-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνύ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 
2018, κε ηελ κε ηελ «αύμεζε ηεο δαπάλεο ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ: «ΔΡΓΑ 
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ». 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό σμβούλιο ηην ηροποποίηζη ηοσ Σετνικού 
Προγράμμαηος Γήμοσ Λέζβοσ έηοσς 2018 με : 
 
1) ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΣΩΝ ΚΑΣΩΘΗ ΓΤΟ (02) ΔΡΓΩΝ ΑΤΣΟΤ, 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΗΝΑΚΑ :  
 

α/α ΣΙΣΛΟ 

1 ΑΝΔΓΔΡΗ ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΑΓΡΑ ΛΔΒΟΤ 

2 ΑΝΔΓΔΡΗ 1
ος

 ΓΙΘΔΙΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΔΒΟΤ 

 

Λόγω ηος όηι: 

Από παπαδπομή ζςμπεπιλήθθηκαν με ελλιπή ηίηλο ζηο Σεσνικό Ππόγπαμμα ηος 

έηοςρ 2018, καηά ηον σπόνο έγκπιζηρ αςηού. 

 
 
2) ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΔΝΣΑΓΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΔΡΓΑ 
ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΠΛΩΜΑΡΗΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ» ΑΠΟ 
35.000,00 Δ 55.000,00 ΔΤΡΩ με ΦΠΑ. 
 

Λόγω ηος όηι: 

Καηά ηην ηπέσοςζα σπονική πεπίοδο και ζύμθωνα με πποθοπική ενημέπωζή μαρ 

από ηην Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος, ολοκληπώθηκε η ζύνηαξη ηος 

πποϋπολογιζμού ηος ανωηέπω έπγος, ζύμθωνα με ηον οποίο η ζςνολική δαπάνη 

αςηού πποβλέπεηαι να ανέλθει ζηο ποζόν(με Φ.Π.Α.) ηων 55.000,00 εςπώ. 
 

Σν πξαθηηθό απηό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο: 
 

Ο Πξόεδξνο  
ππξίδσλ Γαιελόο 
Γήκαξρνο Λέζβνπ 

                       Σα Μέιε 
                    (Τπνγξαθέο) 
 

 

 


