
                     
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Αρ. Απόφασης 20 /2018 
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Πρακηικό ηης 15/6-11-2018 ηακηικής ζσνεδρίαζης  

ηης Δκηελεζηικής Δπιηροπής Γήμοσ Λέζβοσ 
 

Θέμα : Σροποποίηζη Σετνικού Προγράμμαηος Γήμοσ Λέζβοσ έηοσς 2018. 
 

 ηε Μπηηιήλε θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ επί ηεο νδνύ 
Δι. Βεληδέινπ 13-17 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ ηελ Σξίηε 6 Ννεκβξίνπ 2018 ζηηο 14:00 κ.κ. κεηά από ηελ ππ’ αξ. 15/2018 
κε αξ. πξση. 50399/5-11-2018 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 ππξίδσλ, Πξόεδξνο 
2.Αλησλέιιε Αλαζηαζία 
3.Σζνππήο Παλαγηώηεο 
4.Ισζεθέιιε Αζελά 
5.Καξαζάββαο Νηθόιανο 
6.Καηζαξόο Κσλζηαληίλνο 
7.Καηδαλόο Γεώξγηνο 
8. Αξκελάθαο Δκκαλνπήι 
9.Ακπνπιόο Ισάλλεο 
10.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 
11.Σακβαθέιιεο 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 Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θ. 
Κσλζηαληίλν Καηζαξό, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ ώκαηνο ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. 
49060/30.10.2018 θαη 49203/30.10.2018 εηζεγήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ηνπ έηνπο 2018, νη 
νπνίεο δηαιακβάλνπλ ηα θάησζη : 

 
Α. 

«ΘΕΜΑ : Σροποποίηση Σεχνικού Προγράμματος 2018 με την εγγραφή της 
πράξης με τίτλο : «ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΤΛΕΙΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» λόγω ένταξης και 
χρηματοδότησης αυτής, στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος 
«ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»                     
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ΧΕΣ.: 

 Η  με αρ πρωτ. 53501/03.10.2018 απόφαση ένταξης τoυ 
Τπουργείου Εσωτερικών  

 Η με αρ.736/2018 απόφαση του Δ 

 Η με αρ.459/2018 απόφαση του Δ 

 
 ε συνέχεια της υπ. αριθμ. 5133/23.02.2018 πρόσκλησης ΙΙ του Τπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής, «ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ ΦΩΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ»,  ο 
Δήμος Λέσβου υπέβαλλε το υπ’ αριθμ. 29442/28-06-2018 αίτημα ένταξης  με 
τίτλο:  
«ΕΠΙΚΕΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΩΝ ΦΩΡΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ» στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος 
«ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν, επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 
& αύλειων  χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη 
βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης του Δήμου Λέσβου, με ανώτερο όριο χρηματοδότησης για το 
Δήμο Λέσβου τις 466.800,00 ευρώ. 
     
Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων συνοδεύουν την 
παρούσα εισήγηση,  προκύπτει, η ανάγκη τροποποίησης του τεχνικού 
προγράμματος του έτους 2018  με την αντίστοιχη εγγραφή της ανωτέρω 
πράξης. 

ύμφωνα με την απόφαση ένταξης η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης 

επιμερίζεται ως ακολούθως: 

 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΟΟ σε € 

ΠΔΕ ΤΠ. ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΕ 055 2017Ε05500010 466.800,00 € 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ 83.200,00 € 
 

ΤΝΟΛΟ 550.000,00 € 

 
   Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω,  
 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 
 

όπως με απόφασή σας εισηγηθείτε στο Δημοτικό υμβούλιο την τροποποίηση 
του Σεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου του 2018,  με την 
τροποποίηση – εγγραφή  σε αυτό της παραπάνω πράξης με τους αντίστοιχους 
Π/Τ.» 

Β. 

ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018, ΜΔ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΣΗ 

ΔΝΣΑΓΜΔΝΗ ΚΑΙ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ : 
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«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6οσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ» 

 

τεη:    

1. Η με αρ. 825/15.11.2017 απόθαζη ηοσ Γημοηικού Σσμβούλιοσ 

2. Η με αρ. 851/15.11.2017 απόθαζη ηοσ Γημοηικού Σσμβούλιοσ 

3. Η με αρ. 753/22.11.2018 απόθαζη ηοσ Γημοηικού Σσμβούλιοσ 

 

1. Με ηο με αρ.1 ζτεηικό εγκρίθηκε ηο Τετνικό Πρόγραμμα ηοσ έηοσς 2018, ζηο 

οποίο ζσμπεριλήθθηκε ηο ανφηέρφ έργο με δαπάνη ύυοσς 1.700.000, με πόροσς 

από ηο Δ.Π "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" . 

2. Με ηο με αρ.2 ζτεηικό εγκρίθηκε ο Προϋπολογιζμός ηοσ έηοσς 2018, ζηον οποίο 

ηο ανφηέρφ έργο είναι εγγεγραμμένο με δαπάνη ύυοσς 800.000,00 με πόροσς από 

ηο Δ.Π "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" . 

3. Με ηο με αρ.3 ζτεηικό ηο Γημοηικό Σσμβούλιο :  

«Α] ΕΓΚΡΙΝΕΙ ηον 1ο Α.Π.Ε. τοσ έργοσ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6οσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ» ο 

οποίος είλαη σε ησοδύγηο κε τελ αρτηθή σύκβασε στο ποσό τωλ 613.726,61 € 

άλεσ ΦΠΑ ή 718.060,13 € με ΦΠΑ………..  

Γ] ΕΓΚΡΙΝΕΙ ηη ζύναυη 1ης σμπληρφμαηικής ύμβαζης (1
ε
 ) τοσ 

αλωτέρω έργοσ, σύκυωλα κε το άρζρο 156 παρ.2 τοσ Ν. 4412/2016. Η 1ε  

ζα αλέιζεη στο ποσό τωλ 91.320,02 εσρώ (άλεσ ΦΠΑ) θαη σσλοιηθά στο ποσό 

ηφν 106.844,42 εσρώ (με ΦΠΑ 17%)………. 

     Δ] ΕΓΚΡΙΝΕΙ ηην τρημαηοδόηηζη τες 1
ες

 σκπιερωκατηθής ύκβασες τοσ 

αλωτέρω έργοσ από   πόροσς ηοσ Δήμοσ Λέσβοσ». 
4. Από ηο με αρ. 3 ζτεηικό, προκύπηει όηι, η ζσνολική δαπάνη ηοσ έργοσ 

προβλέπεηαι να ανέλθει ζηο ποζόν ηφν 824.904,55 εσρώ με ΦΠΑ, με 

τρημαηοδόηηζη για ηο ποζόν ηφν 718.060,13 € από πόροσς ηοσ Δ.Π "Βόρειο 

Αιγαίο 2014-2020" .και για ηο  ποζόν ηφν 106.844,42 € από πόροσς ηοσ Γήμοσ.  

  

Από ηα ανφηέρφ προκύπηει η ανάγκη ηροποποίηζης ηοσ Τετνικού Προγράμμαηος ηοσ 

Γήμοσ, ζτεηικά με ηην δαπάνη για ηο 2015 αλλά και ηοσς πόροσς ηοσ ανφηέρφ 

έργοσ. 

  

    Λαμβάνονηας όλα ηα ανωηέρω, παρακαλούμε όπως με απόθαζή ζας 

ειζηγηθείηε ζηο Γημοηικό σμβούλιο ηην ηροποποίηζη ηοσ Σετνικού 

Προγράμμαηος ηοσ Γήμοσ Λέζβοσ ηοσ 2018, με ηην ηροποποίηζη ηης ζσνολικής 

δαπάνης και ηων πόρων ηοσ έργοσ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6οσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ», 

ζύμθωνα με ηα παρακάηω:  

Από:   1.700.000, με πόροσς από ηο Δ.Π "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" . 

Δ:     824.904,55 εσρώ με ΦΠΑ, με τρημαηοδόηηζη για ηο ποζόν ηφν 824.904,55 

εσρώ από πόροσς από ηο Δ.Π "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" και για ηο  ποζόν ηφν 

106.844,42 εσρώ από πόροσς ηοσ Γήμοσ,   
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λόγφ ηοσ όηι, καηά ηην ηρέτοσζα τρονική περίοδο και με βάζη ηην με αρ. 753/2018 

απόθαζη ηοσ Γημοηικού Σσμβούλιοσ, ηροποποιήθηκε η ζσνολική δαπάνη και οι 

πόροι ηοσ ανφηέρφ έργοσ.» 

 
Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ εηζεγήζεσλ θαη 

ηε ιήςε απόθαζεο γηα απνζηνιή ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ θαηά 
λόκν έγθξηζε. 

 
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη 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, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη, 

4)  Σηο ππ’ αξηζκ. πξση. 49060/30.10.2018 θαη 49203/30.10.2018 εηζεγήζεηο ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνύ, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ 
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό σμβούλιο ηην ηροποποίηζη ηοσ Σετνικού 
Προγράμμαηος Γήμοσ Λέζβοσ έηοσς 2018, με : 
 

Α) Σελ ηξνπνπνίεζε – εγγξαθή  ζε απηό ηεο πξάμεο κε ηίηιν : «ΔΠΗΚΔΤΖ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΚΑΗ ΑΤΛΔΗΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ» κε ρξεκαηνδόηεζε επηκεξηζκέλε σο αθνινύζσο: 

ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΟΟ ζε € 

ΠΓΔ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΔ 055 2017Δ05500010 466.800,00 € 

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ 83.200,00 € 
 

ΤΝΟΛΟ 550.000,00 € 

 

ιόγσ έληαμεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο απηήο, ζηα πιαίζην ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Κνηλσληθέο θαη 

Πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ». 

 
 

Β) Την ηροποποίηζη ηης ζσνολικής δαπάνης και ηφν πόρφν ηοσ έργοσ 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6οσ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ», ζύμθφνα με ηα παρακάηφ:  

Από:   1.700.000,00 εσρώ με πόροσς από ηο Δ.Π "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" . 

ε:   824.904,55 εσρώ με ΦΠΑ, με τρημαηοδόηηζη για ηο ποζό ηφν 824.904,55 εσρώ 

από πόροσς από ηο Δ.Π "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" και για ηο  ποζό ηφν 

106.844,42 εσρώ από πόροσς ηοσ Γήμοσ,   

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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λόγφ ηοσ όηι, καηά ηην ηρέτοσζα τρονική περίοδο και με βάζη ηην με αρ. 753/2018 

απόθαζη ηοσ Γημοηικού Σσμβούλιοσ, ηροποποιήθηκε η ζσνολική δαπάνη και οι 

πόροι ηοσ ανφηέρφ έργοσ. 

 
 

Σν πξαθηηθό απηό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο: 
 

Ο Πξόεδξνο  
ππξίδσλ Γαιελόο 
Γήκαξρνο Λέζβνπ 

                       Σα Μέιε 
                    (Τπνγξαθέο) 

 

 


