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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ 1/17-1-2018 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ
ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Λέζβος
Θέμα : Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ Γήμος Λέζβος έηοςρ 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 Σεηάξηε 17 Ιαλνπαξίνπ 2018 ζηηο 13.30 κ. κεηά από ηελ ππ’ αξ. 1/2018 κε αξ.
πξση. 2260/16.1.2018 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 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.Ρνύζζεο Μηραήι
9.Ακπνπιόο Ισάλλεο
10.Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο
11.Σακβαθέιιεο Μηραήι
12.Ψσκάο Νηθόιανο
13.Βέξξνο Σαμηάξρεο
14.Αξκελάθαο Δκκαλνπήι

Απόληεο
Οπδείο

επίσης παρέστη ο Γ.Γ. τοσ Δήμοσ, Γρηγόρης Αληγιάννης.
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα πξαθηηθά ηεο νπνίαο ηήξεζε
δεκνηηθόο ππάιιεινο.
Με πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζύκθσλε γλώκε ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο,
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή απνθάλζεθε νκόθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ παξόληνο ζέκαηνο,
δεδνκέλνπ όηη εηζήιζε σο ζέκα δηαξθνύζεο ηεο πλεδξίαζεο, θαη ην ζπδεηά εθηόο
εκεξήζηαο κε αύμνληα αξηζκό 1.
Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ΑλάπηπμεοΔπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θ. Κσλζηαληίλν Καηζαξό, ν
νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2455/17-01-2018 εηζήγεζή
ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ηνπ έηνπο 2018,
ε νπνία δηαιακβάλεη ηα εμήο:

«ΘΔΜΑ :
ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2018
ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΝΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΦΑΣΑ ΔΝΣΑΓΜΔΝΗ
Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ «ΔΠΑ 2014 -2020»
ΥΔΣ.:
1. Ζ με απ. 836/15.11.2017 απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβούλιος
2. Ζ με Α.Π.: οικ. 272/ 15.01.2017 απόθαζη ηος Τποςπγείος
Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ
 Με ην κε αξ. 1 ζρεηηθό, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ελέθξηλε ηε ζύλαςε
<ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ Γήμος Λέζβος και ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ., για ηη
μεηαβίβαζη ηηρ απμοδιόηηηαρ ςλοποίηζηρ ηηρ ππάξηρ «Μελέτες Ωρίμανσης
ΜΕΑ Σσμμείκτων Δήμοσ Λέσβοσ» ζηα πλαίζια ηηρ ππόζκληζηρ 16.36.2.Π5
για ηην ςποβολή πποηάζεων ζηο ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»
(Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α.)>
 Με ηο με απ. 2 ζσεηικό ενηάσθηκε η Ππάξη: «ΜΔΛΔΣΔ ΩΡΙΜΑΝΗ ΜΔΑ
ΤΜΜΔΙΚΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», ζηο Σομεακό Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
ηος «ΔΠΑ 2014 – 2020»: «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 -2020» και ειδικόηεπα ζηον Άξονα
Πποηεπαιόηηηαρ αςηού: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ», με
ζςνολική δαπάνη με ΦΠΑ 195.845,96 εςπώ, εκ ηυν οποίυν η επιλέξιμη δημόζια
δαπάνη ανέπσεηαι ζηο ποζόν ηυν 157.940,29 , ενώ η μη επιλέξιμη δημόζια
δαπάνη (ΦΠΑ λόγος Κςπίος ηηρ Ππάξηρ) ανέπσεηαι ζηο ποζόν ηυν 37.905,67
εςπώ, με Κωδικό MIS(ΟΠ): 5011036 και Κωδικό Α: 2018Δ27510006 .
 Όπυρ αναθέπεηαι ζηο με απ. 1 ζσεηικό ζηο ανηικείμενο ηηρ ανυηέπυ Ππάξηρ
πεπιλαμβάνονηαι:
1) Τποζηηπικηικέρ μελέηερ:
 Σοπογπαθική Μελέηη ηος έπγος.
 Γευλογική Μελέηη ηος έπγος.
 Γευηεσνική έπεςνα και μελέηη.
2) Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζεων ηος έπγος.
3) Οπιζηική μελέηη ηος έπγος, ζηην οποία θα ζςγκαηαλέγονηαι οι εξήρ μελέηερ:
 Τδπαςλική Μελέηη
 Υημικοηεσνική Μελέηη
 Μελέηη κηιπιακών έπγυν. Πεπιλαμβάνει Απσιηεκηονική μελέηη κηιπιακών
έπγυν και έπγυν διαμόπθυζηρ ελεςθέπυν σώπυν και ηαηική μελέηη
κηιπιακών έπγυν.
 Μελέηη Ηλεκηπικών και Μησανολογικών (Η/Μ) Δγκαηαζηάζευν Κηιπιακών
Έπγυν
4) σέδιο Αζθάλειαρ και Τγείαρ – Φάκελο Αζθάλειαρ και Τγείαρ ηος έπγος
(ΑΤ – ΦΑΤ)
5) ύνηαξη Σεςσών Γημοππάηηζηρ ηος έπγος.
 Κύπιορ ηηρ ανυηέπυ Ππάξηρ είναι η ΓΔΓΑΠΑΛ Α.Δ, ενώ θοπέαρ ςλοποίηζηρ
αςηήρ θα είναι ο Γήμορ Λέζβος.
Η ένηαξη ηηρ ανυηέπυ ενέπγειαρ - ππάξηρ ζηο Σεσνικό Ππόγπαμμα ηος 2018
πποθανώρ δεν ήηαν δςναηή καηά ηον σπόνο έγκπιζηρ αςηού καθόζον η ένηαξή ηηρ
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ζηο ανυηέπυ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα ηος «ΔΠΑ 2014-2020» έγινε
μεηαγενέζηεπα αςηήρ και μάλιζηα ππόζθαηα.
Λαμβάνονηαρ ςπ’ ότη ηα ανυηέπυ
ειζηγούμαζηε
όπυρ με απόθαζή ζαρ ειζηγηθείηε ζηο Γημοηικό ςμβούλιο ηην ηποποποίηζη ηος
Σεσνικού Ππογπάμμαηορ ηος Γήμος Λέζβος ηος 2018 με ηην ένηαξη ηηρ ενέπγειαρΠπάξηρ : «ΜΔΛΔΣΔ ΩΡΙΜΑΝΗ ΜΔΑ ΤΜΜΔΙΚΣΩΝ ΓΗΜΟΤ
ΛΔΒΟΤ», με ζςνολική δαπάνη με ΦΠΑ 195.845,96 εςπώ, εκ ηυν οποίυν η
επιλέξιμη δημόζια δαπάνη ανέπσεηαι ζηο ποζόν ηυν 157.940,29 , ενώ η μη
επιλέξιμη δημόζια δαπάνη (ΦΠΑ λόγος Κςπίος ηηρ Ππάξηρ) ανέπσεηαι ζηο ποζόν
ηυν 37.905,67 εςπώ, με Κωδικό MIS(ΟΠ): 5011036 και Κωδικό Α:
2018Δ27510006 .
Λόγυ ηος όηι:
Η ένηαξη ηηρ ανυηέπυ ενέπγειαρ - ππάξηρ ζηο Σεσνικό Ππόγπαμμα ηος 2018
πποθανώρ δεν ήηαν δςναηή καηά ηον σπόνο έγκπιζηρ αςηού καθόζον η ένηαξή ηηρ
ζηο ανυηέπυ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα ηος «ΔΠΑ 2014 -2020» έγινε
μεηαγενέζηεπα και μάλιζηα ππόζθαηα».
Δλ ζπλερεία ν Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ έγθξηζή ηεο θαη ηε ιήςε απόθαζεο,
ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο 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. 836/2017 απόθαζε ηνπ Γ.. Λέζβνπ
5) Σελ κε Α.Π.: νηθ. 272/ 15.01.2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο &
Αλάπηπμεο
6) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2455/17-1-2017 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ Καηζαξνύ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο
2018, κε ηελ έληαμε λέαο ελέξγεηαο πξόζθαηα εληαγκέλεο ζε επηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα ηνπ «ΔΠΑ 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο ηην
Ππογπάμμαηορ Γήμος Λέζβος έηοςρ 2018 με :

ηποποποίηζη

ηος

Σεσνικού
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ηελ έληαμε ηεο ελέξγεηαο- Πξάμεο : «ΜΔΛΔΣΔ ΩΡΗΜΑΝΖ ΜΔΑ ΤΜΜΔΗΚΣΩΝ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ», κε ζςνολική δαπάνη με ΦΠΑ 195.845,96 εςπώ, εθ ησλ
νπνίσλ η επιλέξιμη δημόζια δαπάνη αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 157.940,29 , ελώ ε
μη επιλέξιμη δημόζια δαπάνη (ΦΠΑ ιόγνπ Κπξίνπ ηεο Πξάμεο) αλέξρεηαη ζην
πνζόλ ησλ 37.905,67 εςπώ, κε Κωδικό MIS(ΟΠ): 5011036 θαη Κωδικό Α:
2018Δ27510006 .

Λόγω ηος όηι:
Η ένηαξη ηηρ ανωηέπω ενέπγειαρ - ππάξηρ ζηο Σεσνικό Ππόγπαμμα ηος 2018
πποθανώρ δεν ήηαν δςναηή καηά ηον σπόνο έγκπιζηρ αςηού καθόζον η ένηαξή
ηηρ ζηο ανωηέπω Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα ηος «ΔΠΑ 2014 -2020» έγινε
μεηαγενέζηεπα και μάλιζηα ππόζθαηα.
Σν πξαθηηθό απηό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο:
Ο Πξόεδξνο
ππξίδσλ Γαιελόο
Γήκαξρνο Λέζβνπ

Σα Μέιε
(Τπνγξαθέο)
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