
                     
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Αρ. Απόφασης 19 /2018 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Ππακηικό ηηρ 14/17-10-2018 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ  

ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Λέζβος 
 

Θέμα : Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ Γήμος Λέζβος έηοςρ 2018. 
 

 Σηε Μπηηιήλε θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ επί ηεο νδνύ 
Δι. Βεληδέινπ 13-17 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ ηελ Τεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018 ζηηο 14:00 κ.κ. κεηά από ηελ ππ’ αξ. 
14/2018 κε αξ. πξση. 46576/16-10-2018 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 
δώδεθα (12) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα άπαληα, ήηνη: 
 
 Παξόληεο 

1.Γαιελόο Σππξίδσλ, Πξόεδξνο 
2.Αλησλέιιε Αλαζηαζία 
3.Τζνππήο Παλαγηώηεο 
4.Ισζεθέιιε Αζελά 
5.Καξαζάββαο Νηθόιανο 
6.Καηζαξόο Κσλζηαληίλνο 
7.Καηδαλόο Γεώξγηνο 
8. Αξκελάθαο Δκκαλνπήι 
9.Ακπνπιόο Ισάλλεο 
10.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 
11.Τακβαθέιιεο Μηραήι 
12.Ψσκάο Νηθόιανο 

Απόληεο 
Οπδείο 

 

 
 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε 
δεκνηηθόο ππάιιεινο. 
 
Δηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ 
Αληηδήκαξρν Αλάπηπμεο-Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, θ. 
Κσλζηαληίλν Καηζαξό, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Σώκαηνο ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 
45509/11.10.2018, 45830/12.10.2018, 46443/17.10.2018 θαη 46180/16.10.2018, 
εηζεγήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ έηνπο 2018, νη νπνίεο δηαιακβάλνπλ ηα θάησζη : 

 
Α. 

         «ΘΕΜΑ : 

ΕΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΕ ΣΗΝ 

ΕΝΣΑΞΗ ’ ΑΤΣΟ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΩΝ 

ΚΣΙΡΙΩΝ ΛΕΒΟΤ» 

 
ΣΧΕΤ.:  

1. Ε  με αν πνςη. 2138/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: 6Δ697ΘΩ-ΔΠΔ). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96697%CE%9B%CE%A9-%CE%94%CE%A4%CE%94
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2. Ε  με αν πνςη. 2139/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: ΩΝΚΓ7ΘΩ-1Π7). 

3. Ε  με αν πνςη. 2141/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: ΣΘΦΔ7ΘΩ-ΝΡ5). 

4. Ε  με αν πνςη. 2142/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: 653Η7ΘΩ-Λ6Ζ). 

5. Ε  με αν πνςη. 2144/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: 68Ν87ΘΩ-ΖΓΚ). 

6. Ε  με αν πνςη. 2145/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: ΣΘΑ77ΘΩ-6ΩΡ). 

7. Ε  με αν πνςη. 2146/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: 75Δ57ΘΩ-Ν1Δ). 

8. Ε  με αν πνςη. 2147/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: ΣΝΞΒ7ΘΩ-0ΣΣ). 

9. Ε  με αν πνςη. 2148/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: ΩΞΡ7ΘΩ-4ΦΔ). 

10. Ε  με αν πνςη. 2149/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: 65ΒΑ7ΘΩ-ΠΖΓ). 

11. Ε  με αν πνςη. 2150/28.09.2018 απόθαζε έκηαλεξ ηεξ Γηδηθήξ Ρπενεζίαξ 

Δηαπείνηζεξ Γ.Ν. Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο (ΑΔΑ: ΣΜ6Ε7ΘΩ-5Γ4). 

12.  

13.   

14. Οε ζοκέπεηα ηεξ με αν. πνςη.  μηθ. 817 / 23.04.2018 Ννόζθιεζεξ με ηίηιμ: 

«Γκίζποζε ηεξ εκενγεηαθήξ απόδμζεξ ηςκ δεμμζίςκ θηηνίςκ ζημκ ημμέα ηεξ 

παηδείαξ (πνςημβάζμηα – δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε)» θαη θςδηθό 

ΒΑ_ΓΠΝΑ_4c_57  ηεξ ΓΡΔ ΓΝ Νενηθένεηαξ Βμνείμο Αηγαίμο, γηα ηεκ 

οπμβμιή πνμηάζεςκ ζημ ΓΝ ,  μ Δήμμξ Θέζβμο οπέβαιιε ηηξ παναθάης  

πνμηάζεηξ  γηα πνεμαημδόηεζε με ηίηιμ:  

15.  

16. «Γκενγεηαθή Ακαβάζμηζε θηηνίμο Γομκαζίμο Ηαιιμκήξ» ζημκ Άλμκα 

Ννμηεναηόηεηαξ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη 

μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 647.715,72 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ 

Αηγαίμ 2014-2020».  

17. «Γκενγεηαθή Ακαβάζμηζε θηηνίμο 7μο Δεμμηηθμύ Οπμιείμο Ιοηηιήκεξ» ζημκ 

Άλμκα Ννμηεναηόηεηαξ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη 

μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 268.720,00 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ 

Αηγαίμ 2014-2020».  

18. «Γκενγεηαθή ακαβάζμηζε θηηνίμο Γομκαζίμο - Θοθείμο Γέναξ» ζημκ Άλμκα 

Ννμηεναηόηεηαξ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη 

μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%9D%CE%957%CE%9B%CE%A9-1%CE%A47
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A6%CE%967%CE%9B%CE%A9-%CE%A0%CE%A55
https://diavgeia.gov.gr/doc/653%CE%9A7%CE%9B%CE%A9-%CE%9E6%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A087%CE%9B%CE%A9-%CE%99%CE%95%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9177%CE%9B%CE%A9-6%CE%A9%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%9457%CE%9B%CE%A9-%CE%A01%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%A1%CE%927%CE%9B%CE%A9-0%CE%A8%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A1%CE%A57%CE%9B%CE%A9-4%CE%A6%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%92%CE%917%CE%9B%CE%A9-%CE%A4%CE%99%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F6%CE%977%CE%9B%CE%A9-5%CE%934
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«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 594.680,00 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ 

Αηγαίμ 2014-2020». 

 «Εμεογειακή Αμαβάθμιση Λρκείξρ Άμτισσαπ» στξμ Άνξμα 

Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη 

μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 254.719,99 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ 

Αηγαίμ 2014-2020».  

1. «Εμεογειακή αμαβάθμιση κτιοίξρ 3ξρ Δημξτικξύ σςξλείξρ Πλωμαοίξρ» 

στξμ Άνξμα Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ 

πόνςκ θαη μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα 

πόνςκ γηα ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» 

ημο Γ.Ν. «Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 389.960,00 εονώ, ε 

μπμία θαη εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ 2014-2020».  

2. «Εμεογειακή αμαβάθμιση κτιοίξρ Λρκείξρ Παμυίλωμ» στξμ Άνξμα 

Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη 

μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 439.200,00 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ 

Αηγαίμ 2014-2020».  

3. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ 8ξρ Δημξτικξύ Σςξλείξρ Μρτιλήμηπ» 

στξμ Άνξμα Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ 

πόνςκ θαη μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα 

πόνςκ γηα ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» 

ημο Γ.Ν. «Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 310.340,00 εονώ, ε 

μπμία θαη εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ 2014-2020».  

4. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ Δημξτικξύ Σςξλείξρ Αγιάσξρ» στξμ 

Άνξμα Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη 

μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 647.715,72 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ 

Αηγαίμ 2014-2020».  

5. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση 2ξρ Νηπιαγωγείξρ Μρτιλήμηπ και Δημξτικξύ 

Σςξλείξρ Λξρτοώμ» στξμ Άνξμα Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο 

πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ 

πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε 

ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. «Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα 

δαπάκε 320.811,20 εονώ, ε μπμία θαη εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς 

ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ Αηγαίμ 2014-2020».  

6.  «Εμεογειακή Αμαβάθμιση Γρμμασίξρ Παμυίλωμ» στξμ Άνξμα 

Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ θαη 
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μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 251.720,00 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ 

Αηγαίμ 2014-2020».  

7.  «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ 15ξρ Δημξτικξύ Σςξλείξρ «Μρτιλήμηπ 

στξμ Άνξμα Ποξτεοαιότηταπ «Ννμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηςκ πόνςκ 

θαη μεηάβαζε ζε μηα μηθμκμμία θηιηθή ζημ πενηβάιιμκ, με επάνθεηα πόνςκ γηα 

ακάπηολε, απαζπόιεζε θαη ακηημεηώπηζε ηεξ θιημαηηθήξ αιιαγήξ» ημο Γ.Ν. 

«Βόνεημ Αηγαίμ»,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 412.182,00 εονώ, ε μπμία θαη 

εκηάπζεθε ζύμθςκα με ημ παναπάκς ζπεηηθό έγγναθμ ζημ Γ.Ν. «Βόνεημ Αηγαίμ 

2014-2020».  

Μη πνμηεηκόμεκεξ πνάλεηξ αθμνμύκ ζηεκ εκενγεηαθή ακαβάζμηζε ηςκ θηηνίςκ 

ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ ημο Δήμμο Θέζβμο  πμο ακαθένμκηαη παναπάκς . Μη 

δνάζεηξ αθμνμύκ, ζε γεκηθέξ γναμμέξ, ζηεκ ακηηθαηάζηαζε θμοθςμάηςκ 

(πιαίζηα-οαιμπίκαθεξ) με κέα παμειμύ ζοκηειεζηή ζενμμπεναηόηεηαξ, ζηε 

ζενμμμόκςζε ημο δώμαημξ ηςκ θηηνίςκ, ζηεκ ελςηενηθή ζενμμμόκςζε δομ 

όρεςκ ηςκ  θηηνίςκ θαη ηεκ ακαβάζμηζε ηςκ Ε/Ι εγθαηαζηάζεςκ (ζένμακζε-

ζύζηεμα θιημαηηζμμύ-θςηηζμόξ). Μη πνμηεηκόμεκεξ πανεμβάζεηξ ακαβαζμίδμοκ 

ηεκ εκενγεηαθή απόδμζε ηςκ θηηνίςκ ζηεκ θαηεγμνία Β+ ζύμθςκα με ημκ ΗΓΚΑΗ. 

 

Θαμβάκμκηαξ οπ’ όρε ηα ακςηένς  

Γηζεγμύμαζηε 

όπςξ με απόθαζή ζαξ εηζεγεζείηε ζημ Δεμμηηθό Οομβμύιημ ηεκ ηνμπμπμίεζε  

ημο Πεπκηθμύ Ννμγνάμμαημξ ημο Δήμμο Θέζβμο ημο 2018 με ηεκ έκηαλε ζ’ αοηό 

ηςκ θάηςζη ένγςκ  

 

1. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ Γρμμασίξρ Καλλξμήπ» στξμ Άνξμα 

Ποξτεοαιότηταπ,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 647.715,72 εονώ 

2. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ 7ξρ Δημξτικξύ Σςξλείξρ Μρτιλήμηπ» 

στξμ Άνξμα Ποξτεοαιότηταπ,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 268.720,00 

εονώ,  

3. «Εμεογειακή αμαβάθμιση κτιοίξρ Γρμμασίξρ - Λρκείξρ Γέοαπ» στξμ Άνξμα 

Ποξτεοαιότηταπ,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 594.680,00 εονώ. 

4. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση Λρκείξρ Άμτισσαπ» στξμ Άνξμα 

Ποξτεοαιότηταπ,  με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 254.719,99 εονώ,   

5. «Εμεογειακή αμαβάθμιση κτιοίξρ 3ξρ Δημξτικξύ σςξλείξρ Πλωμαοίξρ»,  

με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 389.960,00 εονώ,    

6. «Εμεογειακή αμαβάθμιση κτιοίξρ Λρκείξρ Παμυίλωμ» ,  με ζοκμιηθή 

δεμόζηα δαπάκε 439.200,00 εονώ,    

7. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ 8ξρ Δημξτικξύ Σςξλείξρ Μρτιλήμηπ» ,  

με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 310.340,00 εονώ 

8. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ Δημξτικξύ Σςξλείξρ Αγιάσξρ» με 

ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 647.715,72 εονώ 

9. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση 2ξρ Νηπιαγωγείξρ Μρτιλήμηπ και Δημξτικξύ 

Σςξλείξρ Λξρτοώμ» με ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 320.811,20 εονώ 
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10. «Εμεογειακή Αμαβάθμιση Γρμμασίξρ Παμυίλωμ»  με ζοκμιηθή δεμόζηα 

δαπάκε 251.720,00 εονώ  

 «Εμεογειακή Αμαβάθμιση κτιοίξρ 15ξρ Δημξτικξύ Σςξλείξρ Μρτιλήμηπ» με 

ζοκμιηθή δεμόζηα δαπάκε 412.182,00 εονώ». 

 

Β. 

«ΘΔΜΑ : 

ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  2018 ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ’ ΑΤΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΡΓΑΙΔ ΑΡΗ 

ΔΠΙΚΤΝΓΙΝΟΣΗΣΑ ΒΡΑΥΩΓΟΤ ΠΡΑΝΟΤ ΑΠΟ ΔΙΜΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΗΝ Γ. Γ. ΑΓΙΑΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ» 

 

ΥΔΣ.:  
1. Ζ με απ. ππωη. 5955/28.08.2018 απόθαζη ηος Γενικού 

Γπαμμαηέα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 
2. Ζ με απ. 160/2018 μελέηη ηηρ Γιεύθςνζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών  

 

 Με ην κε αξ. 1 ζρεηηθό, απνθαζίζηεθε η παπάηαζη κήπςξηρ ζε καηάζηαζη 

έκηακηηρ ανάγκηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ όλυν ηυν Γημοηικών Δνοηήηυν 

ηος Γήμος Λέζβος, μέσπι 12 Μαπηίος 2019. 

 Από ην κε αξ. 2 ζρεηηθό, πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ : 

1) ηε Γ. Κ. Αγηάζνπ ιόγσ ηνπ ζεηζκνύ πνπ έπιεμε ην λεζί ηεο Λέζβνπ ζηηο 

12/6/2017 πξνθιήζεθαλ ξεγκαηώζεηο ζε  βξαρώδε πξαλή, κε απνηέιεζκα 

κέρξη θαη ζήκεξα, κεηά ηελ πάξνδν ελόο έηνπο, λα ειινρεύεη ν θίλδπλνο 

απνθόιιεζεο θαη θαηάπησζεο ιίζσλ θαη θαη’ επέθηαζε λα εγθπκνλνύλ 

θίλδπλνη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αγηάζνπ.  

2) θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε άξζε ηεο ππάξρνπζαο επηθηλδπλόηεηαο θαη ε 

επίηεπμε αζθαινύο δηέιεπζεο πεδώλ θαη νρεκάησλ κε ηελ θαηαζθεπή έξγσλ 

πξνζηαζίαο ησλ επηζθαιώλ πξαλώλ ζε ηκήκα ηνπ όγθνπ βξάρσλ από 

θαηαπηώζεηο ιίζσλ. 

3) Πξόζθαηα εθπνλήζεθε ε κε αξ. 160/2018 κειέηε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

ζύκθσλα κε ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο νπνίαο, ε ζπλνιηθή δαπάλε απηνύ 

αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ  21.000,00€ (κε ΦΠΑ) . 

4)  Πξνηείλεηαη σο ηξόπνο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

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

ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλε ζε απξόβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο(ζεηζκόο ηεο 12εο Ινπλίνπ 2017) 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ 

εηζεγνύκαζηε 

όπσο κε απόθαζή ζαο εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ 

Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ 2018 κε ηελ έληαμε ζ’ απηό ηνπ 

έξγνπ: «ΔΡΓΑΙΔ ΑΡΗ ΔΠΙΚΤΝΓΙΝΟΣΗΣΑ ΒΡΑΥΩΓΟΤ ΠΡΑΝΟΤ 

ΑΠΟ ΔΙΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΗΝ Γ. Γ. ΑΓΙΑΟΤ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», 

ζπλνιηθήο δαπάλεο κε ΦΠΑ 21.000,00 επξώ.   

Λόγσ ηνπ όηη: 

α) Η πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έρεη καηεπείγονηα σαπακηήπα, θαζόζνλ κε 

απηή ζα επηηεπρζεί ε άξζε επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ ησλ ππό απνθόιιεζε θαη 

θαηάπησζε ιίζσλ ξεγκαησκέλσλ βξαρσδώλ πξαλώλ θαη θαη’ επέθηαζε ε κε 

αζθάιεηα δηέιεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ.  
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β) Η αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πποέκςτε αππόβλεπηα, θαζόζνλ, 

πξνθιήζεθαλ ξεγκαηώζεηο ζε  βξαρώδε πξαλή ιόγσ ηνπ ζεηζκνύ ηεο 12εο 

Ινπλίνπ 2017. 

 γ) Γελ ήηαλ δπλαηή ε έληαμε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ 2018 

θαηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο απηνύ θαζόζνλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή 

πεξίνδν εθπνλήζεθε ε κε αξ. 160/2018 κειέηε από ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο». 

 

Γ. 

«ΘΔΜΑ : 

 ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018 ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ’ ΑΤΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΛΑΚΟΣΡΩΣΟΤ 

ΣΗΝ Σ.Κ. ΒΑΙΛΙΚΩΝ». 

   

ΥΔΣ.: Η με απ.177/18 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών 

 

1. Σελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, κε βάζε ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Βαζηιηθώλ θαη θαηόπηλ εληνιήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ε Γηεύζπλζε 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ δηελέξγεζε επί ηόπνπ απηνςία θαη πξνέβε ζηελ ζύληαμε ηεο 

κε αξ.177/2018 κειέηεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.   

2. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο αλσηέξσ κειέηεο, ην θόζηνο ηνπ 

έξγνπ  πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζόλ ησλ 327.600,00 επξώ κε Φ.Π.Α.  

 

 Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ  

εηζεγνύκαζηε 

όπσο κε απόθαζή ζαο εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε  ηνπ 

Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ 2018 κε ηελ έληαμε ζ’ απηό ηνπ 

έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΛΑΚΟΣΡΩΣΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ. ΒΑΙΛΙΚΩΝ»,  

πξνϋπνινγηζκνύ 327.600,00 € με Φ.Π.Α.  

 

Λόγσ ηνπ όηη  

Γελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ε έληαμή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ  ζην Σερληθό 

Πξόγξακκα ηνπ 2017 θαηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο απηνύ επεηδή : 

1) ε αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνέθπςε θαηά ηελ ηξέρνπζα  ρξνληθή 

πεξίνδν, θαζόζνλ έγηλε από ηελ Γεκνηηθή Αξρή επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ 

ζρεηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κεηά από ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Βαζηιηθώλ. 

2) πξόζθαηα, θαηόπηλ εληνιήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, θαη κεηά από ζρεηηθή απηνςία, 

ε  Γ.Σ.Τ. πξνέβε ζηελ ζύληαμε ηεο κειέηεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ». 

 

Γ. 

«ΘΔΜΑ :  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, ΜΔ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΙΣΛΟΤ 

 ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΗ ΔΝΣΑΓΜΔΝΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

 

σεη:   

3. Ζ με απ. ππωη. 5955/28.08.2018 απόθαζη ηος Γενικού Γπαμμαηέα 
Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

2. Η με απ. 825/15.11.2017 απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβούλιος 

3. Η με απ. 161/2018 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών 
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 Με ην κε αξ. 1 ζρεηηθό, απνθαζίζηεθε η παπάηαζη κήπςξηρ ζε καηάζηαζη 

έκηακηηρ ανάγκηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ όλυν ηυν Γημοηικών Δνοηήηυν 

ηος Γήμος Λέζβος, μέσπι 12 Μαπηίος 2019. 

 Με ην κε αξ. 1 ζρεηηθό εγθξίζεθε ην Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ 2018, ζην νπνίν 

ζπκπεξηιήθζεθε ην έξγν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΔΦΤΡΙΟΤ ΣΗΝ ΑΠΟΘΗΚΑ 

ΑΓΡΑ», κε δαπάλε 100.000,00 επξώ. 

 Γηα ην αλσηέξσ έξγν, πξόζθαηα ζπληάρζεθε ην κε αξ. 2 ζρεηηθό, ζύκθσλα κε ην 

νπνίν: 

Α) Δθηόο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ «Απνζήθα» ζηε ζέζε «Μάθαξα», κεηά ηνλ 

ζεηζκό ηεο 12
εο

 Ινπλίνπ 2017, πθηζηάκελε γέθπξα δηέιεπζεο πεδώλ ππέζηε 

ξεγκάησζε θαη απόθιηζε από ηελ θαηαθόξπθν ζηα βάζξα ηνπ θαη ζην ηέινο 

θαηέπεζε.  

Β) Ο ζσζηόο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΔΦΤΡΙΟΤ ΣΗ 

ΘΔΗ ‘ΜΑΚΑΡΑ’ ΣΗ Γ.Κ. ΑΓΡΑ», ελώ ν πξνϋπνινγηζκόο απηνύ κε 

ΦΠΑ πξνβιέπεηαη ζην πνζόλ ησλ 56.000.00 επξώ  

Γ) Πξνηείλεηαη σο ηξόπνο αλάζεζεο, ε δηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

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

ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηινκέλε ζε απξόβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο(ζεηζκόο ηεο 12εο Ινπλίνπ 2017). 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο κε απόθαζή ζαο εηζεγεζείηε 

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ ηνπ 2015, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ  θαη ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ 

ελέξγεηαο σο εμήο.: 

 

Από:  «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΔΦΤΡΙΟΤ ΣΗΝ ΑΠΟΘΗΚΑ ΑΓΡΑ» κε δαπάλε 

100.000,00 επξώ  

ε:    «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΔΦΤΡΙΟΤ ΣΗ ΘΔΗ ‘ΜΑΚΑΡΑ’ ΣΗ Γ.Κ. 

ΑΓΡΑ» με δαπάνη 56.000.00 εςπώ. 

ιόγσ ηνπ όηη, από παξαδξνκή, θαηά ηνλ ρξόλν θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2018, εληάρζεθε ε ζρεηηθή ελέξγεηα 

ζην Σ.Π. κε ιαλζαζκέλν ηίηιν, ελώ παξάιιεια δελ είρε ζπληαρζεί ε ηερληθή 

κειέηε απηήο». 

 

 
Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ησλ σο άλσ θαη ηε ιήςε 

απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο, θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ζην 
Γεκνηηθό Σπκβνύιην. 

 
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ν Αληηδήκαξρνο θ. Κ. 

Αζηπξαθάθεο πξόηεηλε ζηα ζρνιεία πνπ πξνγξακκαηίδνληαη έξγα ελεξγεηαθήο 
αλαβάζκηζεο λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην 2ν Γεκνηηθό Μπηηιήλεο. 

 
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 
 

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

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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3) Τν Τερληθό Πξόγξακκα Γήκνπ Λέζβνπ έηνπο 2018, ην νπνίν ςεθίζηεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζκ. 825/2017 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. Λέζβνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη, 

4)  Τηο ππ’ αξηζκ. πξση. 45509/11.10.2018, 45830/12.10.2018, 
46443/17.10.2018 θαη 46180/16.10.2018 εηζεγήζεηο ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνύ, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ επηζπλάπηνληαη ζηελ 
παξνύζα, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο ηην ηποποποίηζη ηος Σεσνικού 
Ππογπάμμαηορ Γήμος Λέζβος έηοςρ 2018, με ηην ένηαξη ζ’ αςηό : 
 
Α) ηων κάηωθι έπγων :  
 

1. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη κηιπίος Γςμναζίος Καλλονήρ» ζηον Άξονα 
Πποηεπαιόηηηαρ,  με ζςνολική δημόζια δαπάνη 647.715,72 εςπώ, 

 
2. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη κηιπίος 7ος Γημοηικού σολείος Μςηιλήνηρ» 

ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ,  με ζςνολική δημόζια δαπάνη 268.720,00 
εςπώ,  

 
3. «Δνεπγειακή αναβάθμιζη κηιπίος Γςμναζίος - Λςκείος Γέπαρ» ζηον 

Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ,  με ζςνολική δημόζια δαπάνη 594.680,00 εςπώ, 
 

4. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη Λςκείος Άνηιζζαρ» ζηον Άξονα 
Πποηεπαιόηηηαρ,  με ζςνολική δημόζια δαπάνη 254.719,99 εςπώ,   

 
5. «Δνεπγειακή αναβάθμιζη κηιπίος 3ος Γημοηικού ζσολείος Πλωμαπίος»,  

με ζςνολική δημόζια δαπάνη 389.960,00 εςπώ,    
 

6. «Δνεπγειακή αναβάθμιζη κηιπίος Λςκείος Παμθίλων» ,  με ζςνολική 
δημόζια δαπάνη 439.200,00 εςπώ,    

 
7. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη κηιπίος 8ος Γημοηικού σολείος Μςηιλήνηρ» ,  

με ζςνολική δημόζια δαπάνη 310.340,00 εςπώ, 
 

8. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη κηιπίος Γημοηικού σολείος Αγιάζος» με 
ζςνολική δημόζια δαπάνη 647.715,72 εςπώ, 

 
9. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη 2ος Νηπιαγωγείος Μςηιλήνηρ και Γημοηικού 

σολείος Λοςηπών» με ζςνολική δημόζια δαπάνη 320.811,20 εςπώ, 
 

10. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη Γςμναζίος Παμθίλων»  με ζςνολική δημόζια 
δαπάνη 251.720,00 εςπώ, 

 
11. «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη κηιπίος 15ος Γημοηικού σολείος Μςηιλήνηρ» 

με ζςνολική δημόζια δαπάνη 412.182,00 εςπώ. 

 
 
Β) ηος έπγος : «ΔΡΓΑΗΔ ΑΡΖ ΔΠΗΚΤΝΓΗΝΟΣΖΣΑ ΒΡΑΥΩΓΟΤ ΠΡΑΝΟΤ 
ΑΠΟ ΔΗΜΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΣΖΝ Γ. Γ. ΑΓΗΑΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», 
ζςνολικήρ δαπάνηρ με ΦΠΑ 21.000,00 εςπώ.  
  
Λόγσ ηνπ όηη: 
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α) Η πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, θαζόζνλ κε απηή 
ζα επηηεπρζεί ε άξζε επηθηλδπλόηεηαο ιόγσ ησλ ππό απνθόιιεζε θαη θαηάπησζε 
ιίζσλ ξεγκαησκέλσλ βξαρσδώλ πξαλώλ θαη θαη’ επέθηαζε ε κε αζθάιεηα δηέιεπζε 
πεδώλ θαη νρεκάησλ.  
β) Η αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πξνέθπςε απξόβιεπηα, θαζόζνλ, 
πξνθιήζεθαλ ξεγκαηώζεηο ζε  βξαρώδε πξαλή ιόγσ ηνπ ζεηζκνύ ηεο 12εο Ινπλίνπ 
2017. 
γ) Γελ ήηαλ δπλαηή ε έληαμε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζην Τερληθό Πξόγξακκα ηνπ 2018 
θαηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο απηνύ θαζόζνλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή 
πεξίνδν εθπνλήζεθε ε κε αξ. 160/2018 κειέηε από ηελ Γηεύζπλζε Τερληθώλ 
Υπεξεζηώλ θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 
 
 
Γ) ηος έπγος: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΑΚΟΣΡΩΣΟΤ ΣΖΝ Σ.Κ. ΒΑΗΛΗΚΩΝ»,  
πποϋπολογιζμού 327.600,00 € με Φ.Π.Α.  
 
Λόγσ ηνπ όηη: 
Γελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί ε έληαμή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ  ζην Τερληθό 
Πξόγξακκα ηνπ 2017 θαηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο απηνύ επεηδή : 
1) ε αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνέθπςε θαηά ηελ ηξέρνπζα  ρξνληθή 
πεξίνδν, θαζόζνλ έγηλε από ηελ Γεκνηηθή Αξρή επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ζρεηηθώλ 
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ κεηά από ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Βαζηιηθώλ. 
2) πξόζθαηα, θαηόπηλ εληνιήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, θαη κεηά από ζρεηηθή απηνςία, 
ε Γ.Τ.Υ. πξνέβε ζηελ ζύληαμε ηεο κειέηεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 
 
 
Γ) ηην ηποποποίηζη ηίηλος και δαπάνηρ ήδη ενηαγμένηρ ενέπγειαρ :  
 
Από:  «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΦΤΡΗΟΤ ΣΖΝ ΑΠΟΘΖΚΑ ΑΓΡΑ» με δαπάνη 
100.000,00 εςπώ  
 
ε:       «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΦΤΡΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ‘ΜΑΚΑΡΑ’ ΣΖ Γ.Κ. ΑΓΡΑ» 
με δαπάνη 56.000.00 εςπώ. 
 
ιόγσ ηνπ όηη: 
από παξαδξνκή, θαηά ηνλ ρξόλν θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ Τερληθνύ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2018, εληάρζεθε ε ζρεηηθή ελέξγεηα ζην Τ.Π. κε 
ιαλζαζκέλν ηίηιν, ελώ παξάιιεια δελ είρε ζπληαρζεί ε ηερληθή κειέηε απηήο. 
 

Τν πξαθηηθό απηό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο: 
 

Ο Πξόεδξνο  
Σππξίδσλ Γαιελόο 
Γήκαξρνο Λέζβνπ 

                       Τα Μέιε 
                    (Υπνγξαθέο) 

 


