
                     
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Αρ. Απόφασης 4 /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 απφ ηελ ππ’ αξ. 2/2018 
κε αξ. πξση. 4505/31.1.2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 & 63 ηνπ 
Ν.3852/2010. 
 Ο Πξφεδξνο αθνχ δηαπίζησζε ηε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 
δεθαηεζζάξσλ (14) κειψλ, επξέζεζαλ παξφληα δψδεθα (12) κέιε, ήηνη: 
 
Παξφληεο 
1.Γαιελφο ππξίδσλ, Πξφεδξνο 
2.Αλησλέιιε Αλαζηαζία 
3.Σζνππήο Παλαγηψηεο 
4.Ισζεθέιιε Αζελά 
5.Καξαζάββαο Νηθφιανο 
6.Καηζαξφο Κσλζηαληίλνο 
7.Ρνχζζεο Μηραήι 
8.Ακπνπιφο Ισάλλεο 
9.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 
10.Σακβαθέιιεο Μηραήι 
11.Βέξξνο Σαμηάξρεο 
12.Αξκελάθαο Δκκαλνπήι 
 

Απφληεο 
1.Φσκάο Νηθφιανο 
2.Καηδαλφο Γεψξγηνο 
 

 

 

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

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

 
Με πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο, 

κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 
απνθάλζεθε νκφθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, θαη ην ζπδεηά εθηφο 
εκεξήζηαο κε αχμνληα αξηζκφ 1. 

Δλ ζπλερεία ν Πξφεδξνο δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Αλάπηπμεο-
Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, θ. Κσλζηαληίλν Καηζαξφ, ν 
νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4837/02-02-2018 εηζήγεζή 
ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 
ηνπ έηνπο 2018, 

 
ε νπνία δηαιακβάλεη ηα εμήο: 
 
 

ΘΔΜΑ : 

ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΔ ΣΗΝ 

ΔΝΣΑΞΗ ’ ΑΤΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΩΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ 
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ΣΗ ΒΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΒΟΡΙ ΠΟΤ ΚΑΣΔΡΡΔΤΑΝ ΛΟΓΩ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΣΗ 12-

06-2017 ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΒΡΟΥΟΠΣΩΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΗ 

ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ » 

 
ΥΔΣ.:  

1. Ζ με αρ. πρωη. 8460/04.12.2017 απόθαζη ηοσ Γενικού Γραμμαηέα Πολιηικής 
Προζηαζίας 

2. Ζ από 1/02/2018 Σετνική Έκθεζη και Προϋπολογιζμός ηοσ ανωηέρω έργοσ 
 
    Με ην κε αξ. 1 ζρεηηθό, απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο όισλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 

κέρξη 12/03/2018. 

   Σηα έγγξαθα ηνπ κε αξ. 2 ζρεηηθνύ, πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ Δηεύζπλζε ησλ Τερληθώλ 

Υπεξεζηώλ, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

1) Πξόθεηηαη γηα ηνηρία αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ νδώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ αξρηθά 

ππέζηεζαλ θζνξέο από ην ζεηζκό ηεο 12εο Ινπλίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηηο πξόζθαηεο 

βξνρνπηώζεηο θαηέξξεπζαλ. 

2) Σθνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο δηεξρνκέλσλ πεδώλ θαη νρεκάησλ 

3) Πξόζθαηα ζπληάρζεθε ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

ζπλνιηθή δαπάλε απηνύ αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ  110.000,00€ (κε ΦΠΑ) . 

4)  Πξνηείλεηαη σο ηξόπνο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία Δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ γ ηνπ Ν.4412/2016, ιόγσ θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο νθεηινκέλε ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ  

 

εηζεγνύκαζηε 

όπσο κε απόθαζή ζαο εηζεγεζείηε ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ Τερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ ηνπ 2018 κε ηελ έληαμε ζ’ απηό ηνπ έξγνπ: 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΩΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΒΟΡΙ ΠΟΤ 

ΚΑΣΔΡΡΔΤΑΝ ΛΟΓΩ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΣΗ 12 -06-2017 ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ 

ΒΡΟΥΟΠΣΩΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ», ζπλνιηθήο πίζησζεο 

κε ΦΠΑ 110.000,00 επξώ,  

 

Λόγσ ηνπ όηη: 

α) Η πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, θαζόζνλ αθνξά ζηελ  

άξζε επηθηλδπλόηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο δηεξρνκέλσλ 

πεδώλ θαη νρεκάησλ.  

β) Η αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέθπςε πξόζθαηα θαη απξόβιεπηα, 

θαζόζνλ ηνηρία αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ νδώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, αξρηθά ππέζηεζαλ 

θζνξέο από ην ζεηζκό ηεο 12εο Ινπλίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηηο πξόζθαηεο βξνρνπηώζεηο 

θαηέξξεπζαλ θαη ζπλεπώο δελ ήηαλ δπλαηή ε έληαμε απηνύ ζην Τερληθό Πξόγξακκα ηνπ 

2018 θαηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο απηνύ». 

 
Δλ ζπλερεία ν Πξφεδξνο πξφηεηλε ηελ έγθξηζή ηνπ θαη ηε ιήςε απφθαζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην. 

 
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηά ηελ νπνία, 
 
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε: 
 

1) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62, 63, 65, 266 ηνπ Νφκνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 
87/07.06.2010 ηεχρνο Α’):Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

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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2)  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεχρνο 
Α') «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» 

3) Σν Σερληθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2018, ην νπνίν ςεθίζηεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. 825/2017 απφθαζε ηνπ Γ.. Λέζβνπ 

4) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4837/02-02-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνχ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ 
Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018, κε ηελ έληαμε ζε απηφ ηνπ έξγνπ : 
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΧΝ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΒΟΡΙ 
ΠΟΤ ΚΑΣΔΡΡΔΤΑΝ ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ ΣΗ 12-06-2017 ΚΑΙ ΣΧΝ 
ΠΡΟΦΑΣΧΝ ΒΡΟΥΟΠΣΧΔΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΗ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ», κε ζρεηηθά α) ηελ κε αξ. πξση. 8460/04.12.2017 
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη β) ηελ απφ 
1/02/2018 Σερληθή Έθζεζε θαη Πξνυπνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ 

 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό σμβούλιο ηην ηροποποίηζη ηοσ Σετνικού 
Προγράμμαηος Γήμοσ Λέζβοσ έηοσς 2018 με : 
 
1) ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ Δ ΑΤΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΩΝ 
ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΡΗΑ ΚΑΗ ΛΗΒΟΡΗ ΠΟΤ ΚΑΣΔΡΡΔΤΑΝ ΛΟΓΩ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΣΖ 12-06-2017 ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΒΡΟΥΟΠΣΩΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ», ζσνολικής πίζηωζης με ΦΠΑ 110.000,00 εσρώ. 
 

Λόγσ ηνπ όηη: 

α) Η πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, θαζόζνλ 

αθνξά ζηελ άξζε επηθηλδπλόηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

αζθάιεηαο δηεξρνκέλσλ πεδώλ θαη νρεκάησλ.  

β) Η αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέθπςε πξόζθαηα θαη 

απξόβιεπηα, θαζόζνλ ηνηρία αληηζηήξημεο δεκνηηθώλ νδώλ θαη θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, αξρηθά ππέζηεζαλ θζνξέο από ην ζεηζκό ηεο 12εο Ινπλίνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηά ηηο πξόζθαηεο βξνρνπηώζεηο θαηέξξεπζαλ θαη ζπλεπώο δελ ήηαλ 

δπλαηή ε έληαμε απηνύ ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ 2018 θαηά ην ρξόλν 

θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο απηνύ. 

 
Σν πξαθηηθφ απηφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινχζσο: 

 
Ο Πξφεδξνο  

ππξίδσλ Γαιελφο 
Γήκαξρνο Λέζβνπ 

                       Σα Μέιε 
                    (Τπνγξαθέο) 
 

 

 

 


