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Αρ. Απόφασης 14 /2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10/16-8-2018 τακτικής συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
Θέμα : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018.
Στη Μυτιλήνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, επί της οδού
Ελ. Βενιζέλου 13-17, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου
Λέσβου, την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 στις 11.00 π.μ., μετά από την υπ’ αρ.
10/2018 με αρ. πρωτ. 36524/14.08.2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και
Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής,, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 &
63 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
δεκατριών (13) μελών, ευρέθησαν παρόντα άπαντα, ήτοι:
Παρόντες
1.Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.Αμπουλός Ιωάννης
3.Αντωνέλλη Αναστασία
4.Αρμενάκας Εμμανουήλ
5.Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
6.Βέρρος Ταξιάρχης
7.Ιωσηφέλλη Αθηνά
8.Καρασάββας Νικόλαος
9.Κατζανός Γεώργιος
10.Κατσαρός Κωνσταντίνος
11.Ταμβακέλλης Μιχαήλ
12.Τσουπής Παναγιώτης
13.Ψωμάς Νικόλαος

Απόντες
Ουδείς

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε δημοτικός
υπάλληλος.
Εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης-Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών κ.
Κωνσταντίνο Κατσαρό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος τις υπ’ αριθμ. πρωτ.
32992/23-7-2018, 35524/6-8-2018 και 36408/13-8-2018 εισηγήσεις του αναφορικά με
την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου του έτους 2018, οι
οποίες διαλαμβάνουν τα κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1η :
«ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018
ΣΧΕΤ.:
1. Η με αρ πρωτ. 272/15.01.2018 απόφαση ένταξης
2. Η 18/2018 απόφαση ΔΣ αποδοχής της απόφασης ένταξης

3.
4.
5.
6.
7.

Η με αρ. 2/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Η με αρ.22/2018 απόφαση Δ.Σ Λέσβου
Η με αρ. 236/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Η με αρ.257/2018 απόφαση Δ.Σ Λέσβου
Η με αρ. πρωτ. 4943/20.06.2018 τροποποίηση της απόφαση ένταξης της
πράξης.

Σύμφωνα με το αρ.σχετ.1 η πράξη με τίτλο :«Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Σύμμεικτων
Δήμου Λέσβου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό στο ΠΔΕ ΣΑ
2018ΣΕ27510006 με
συνολική δημόσια δαπάνη 195.845,96 ευρώ με ΦΠΑ
(157.940,29 επιλέξιμη δαπάνη και 37.905,67 ιδία συμμετοχή).
Κύριος της παραπάνω πράξης είναι η ΔΙΑΔ/ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. - ΔΕΔΑΠΑΛ. Α.Ε
Με το αρ.2 σχετ. ο Δήμος αποδέχτηκε την ένταξη της πράξης στο παραπάνω Ε.Π.
καθώς και τους αντίστοιχους όρους χρηματοδότησης, όπως αυτοί περιγράφονταν
στα σχετικά τους Παραρτήματα της απόφασης ένταξης.
Στη συνέχεια έγιναν οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες προκειμένου να εγγραφεί
η πράξη στο Τ.Π. καθώς και στον Π/Υ του 2018. (σχετ.:3,4,5,6).

Στην πορεία και σε επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο, κρίθηκε αναγκαία η
τροποποίηση της

απόφασης ένταξης της πράξης με την τροποποίηση του

φυσικού αντικειμένου της, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτή και η
επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του ΧΥΤΑ ως προς τα στοιχεία των
λεκανών και των συνοδών έργων αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της
υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
σημερινή κατάσταση καθώς και την προβλεπόμενη κατασκευή της ΜΕΑ
Λέσβου και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έγινε μη
προβλέψιμη αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των απορριμμάτων
του νησιού, εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης. (σχετ. 7).
Η τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο της πράξης επέφερε την τροποποίηση
και του οικονομικού της αντικειμένου με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση
αυτού κατά 106.539,53 ευρώ.( Π/Υ Αρχικής Ένταξης 195.845,96 – Π/Υ
Τροποποιημένης Ένταξης 302.385,49).
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 ενίσχυση των κωδικών στον Π/Υ των πράξης, στοιχεία της
οποίας παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ε.Π.

ΤΕΛΙΚΟΣ
Π/Υ (ΜΕ
ΦΠΑ)

ΚΩΔ.
ΠΔΕ

ΠΟΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ

1

Μελέτες Ωρίμανσης
ΜΕΑ Σύμμεικτων
Δήμου Λέσβου

Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη

302.385,49

ΣΑ
2018ΣΕ27
510006

243.859,27

ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

58.526,22

Από το παραπάνω ποσό 302.385,49 ευρώ τα 243.859,27 ευρώ είναι η
χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα 58.526,22 ευρώ – ο ΦΠΑ – είναι η
συμμετοχή του φορέα (Ιδία Συμμετοχή – ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.).
Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
όπως με απόφασή σας εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση
του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου του έτους 2018, με την
τροποποίηση – αύξηση σε αυτό της παραπάνω πράξης με τον αντίστοιχο αυξημένο Π/Υ, όπως περιγράφετε στον ανωτέρω πίνακα.»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2η :
«ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2018 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».
Σχετ. :
1. Η με αρ. πρωτ. 31115/ 10.7.2018 αίτηση του Τοπικού Συμβούλιου Κατοίκων
Σουράδας-Ακλειδιού-Κουμκό
2. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου
1. Την τρέχουσα χρονική περίοδο, με βάση σχετικά προφορικά αλλά και γραπτά
αιτήματα κατοίκων της πόλης της Μυτιλήνης(σχετικό με αρ. 1) και κατόπιν
προφορικής εντολής της Δημοτικής Αρχής, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
διενέργησε επί τόπου αυτοψία και προέβη στην σύνταξη της μελέτης του ανωτέρω
έργου.
2. Όπως προκύπτει από την ανωτέρω μελέτη(σχετικό με αρ. 2):
Α) Ι. Θα ανακατασκευαστεί η πλακόστρωση των παρακάτω οδών, των οποίων η
υφιστάμενη, λόγω παλαιότητας, είναι σχεδόν κατεστραμμένη: Βουτσινά,
Λέοντος Σοφού, Αλ. Πάλλη(περιοχή Ακλειδιού), σε οδό στο ύψος του
Δεσποτικού στο Μεσαίο Χάλικα.
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ΙΙ. Θα ανακατασκευαστεί το από σκυρόδεμα οδόστρωμα της οδού
Χατζηγρηγόρη, που σήμερα κρίνεται ιδιαιτέρως ολισθηρό, με σκυρόδεμα
τεχνοτροπίας «χτενιστό» για την επίτευξη αντιολισθητικής επιφάνειας.
Β) Το κόστος του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των 537.500,00 ευρώ
με Φ.Π.Α.
3. Η υλοποίηση του έργου κρίνεται άκρως απαραίτητη, ενόψει της επερχόμενης
χειμερινής περιόδου, καθόσον με αυτή θα επιτευχθεί ασφαλής βατότητα στους
ανωτέρω δρόμους, των οποίων τα υφιστάμενα οδοστρώματα, λόγω των φθορών και
της ολισθηρότητας που παρουσιάζουν, εγκυμονούν κινδύνους στην κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων .
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω
εισηγούμαστε
όπως με απόφασή σας εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου του 2018 με την ένταξη σ’ αυτό του
έργου:
«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 537.500,00 ευρώ.
Λόγω του ότι
Α) Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ένταξή του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του 2018 κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού επειδή :
1) Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου προέκυψε κατά την τρέχουσα χρονική
περίοδο, καθόσον έγινε από την Δημοτική Αρχή επαναπροσδιορισμός των
σχετικών αναγκών του Δήμου Λέσβου κατόπιν σχετικών προφορικών και
γραπτών αιτημάτων περιοίκων των δρόμων στους οποίους προβλέπεται να
εκτελεστούν οι εργασίες του ανωτέρω έργου.
2) Πρόσφατα, κατόπιν προφορικής εντολής της Δημοτικής Αρχής, και μετά από
σχετική αυτοψία, η Δ.Τ.Υ. προέβη στην σύνταξη της μελέτης του ανωτέρω
έργου.
Β) Η υλοποίηση του έργου κρίνεται άκρως απαραίτητη, ενόψει της επερχόμενης
χειμερινής περιόδου, καθόσον με αυτή θα επιτευχθεί ασφαλής βατότητα σε
δρόμους της πόλης της Μυτιλήνης, των οποίων τα υφιστάμενα οδοστρώματα,
λόγω των φθορών και της ολισθηρότητας που παρουσιάζουν, εγκυμονούν
κινδύνους στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3η :
«ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2018 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».
ΣΧΕΤ.:
1. Η με αρ. πρωτ. 950/12.02.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας
2. Η με αρ. 124/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Η με αρ. 129/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Η με αρ. 128/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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 Με το με αρ. 1 σχετικό, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας όλων των Δημοτικών Ενοτήτων
του Δήμου Λέσβου, μέχρι 12/09/2018.
 Από το με αρ. 2 σχετικό, που αφορά στην κατασκευή του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»,
προκύπτουν τα παρακάτω :
1) Στα όρια των οικισμών Αγίας Παρασκευής και Νάπης, υφιστάμενα λιθόκτιστα
τοιχία αντιστήριξης δημοτικών δρόμων, έχουν υποστεί φθορές από τον σεισμό
της 12ης Ιουνίου, ενώ σήμερα, μετά την πάροδο ενός έτους, τελούν υπό
κατάρρευση έχοντας υποστεί τμηματικές καταρρεύσεις, με αποτέλεσμα να
εγκυμονούν κίνδυνοι για τους διερχόμενους.
2) Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή νέων τοιχίων αντιστήριξης, από
σκυρόδεμα, στην θέση των υφιστάμενων, για την άρση της υπάρχουσας
επικινδυνότητας και την επίτευξη ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων.
3) Πρόσφατα εκπονήθηκε η με αρ. 124/2018 μελέτη του ανωτέρω έργου,
σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της οποίας, η συνολική δαπάνη αυτού
ανέρχεται στο ποσόν των 55.000,00€ (με ΦΠΑ) .
4) Προτείνεται ως τρόπος ανάθεσης, η διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ γ του Ν.4412/2016,
λόγω
κατεπείγουσας
ανάγκης
οφειλομένη
σε
απρόβλεπτες
καταστάσεις(σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017)
 Από το με αρ. 3 σχετικό που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»,
προκύπτουν τα παρακάτω :
1) Στο Δημοτικό Σχολείο Θερμής στην πίσω πλευρά του αύλειου χώρου υπάρχει
υφιστάμενο λιθόκτιστο τοιχίο, που κατά την διάρκεια της σεισμικής δόνησης
της 12ης Ιουνίου 2017 καταπονήθηκε, με συνέπεια να ρηγματωθεί, να
αποκτήσει κλίση από την κατακόρυφο προς το εσωτερικό του αύλειου και να
υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει, θέτοντας σε άμεσο
κίνδυνο τους μαθητές και γενικότερα τους χρήστες του σχολείου.
2) Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή τοιχίου από σκυρόδεμα, εσωτερικά του
υφιστάμενου, για την αποτροπή της κατάρρευσης αυτού και κατ’ επέκταση
για την άρση της υπάρχουσας επικινδυνότητας και την επίτευξη ασφαλούς
χρήσης του αύλειου χώρου του σχολείου.
3) Πρόσφατα εκπονήθηκε η με αρ. 129/2018 μελέτη του ανωτέρω έργου,
σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της οποίας, η συνολική δαπάνη αυτού
ανέρχεται στο ποσόν των 34.000,00€ (με ΦΠΑ).
4) Προτείνεται ως τρόπος ανάθεσης, η διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ γ του Ν.4412/2016,
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε απρόβλεπτες καταστάσεις
(σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017).
 Από το με αρ. 4 σχετικό, που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ
ΤΙΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12Ης
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017», προκύπτουν τα παρακάτω :
1) Στον οικισμό της Πελόπης, στον δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου, που κατά καιρούς έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, κατά την
διάρκεια της σεισμικής δόνησης της 12ης Ιουνίου 2017 προκλήθηκε σοβαρή
κατολίσθηση με αποτέλεσμα, να εγκυμονούν κίνδυνοι για τους διερχόμενους
πεζούς και οχήματα, αφ’ ενός λόγω των καταπτώσεων, αφ’ ετέρου δε λόγω
του ότι αρκετά δένδρα ανάντι του δρόμου κινδυνεύουν με πτώση σ’ αυτόν εξ’
αιτίας της μερικής εκρίζωσής τους, που προκλήθηκε από την εν λόγω
κατολίσθηση.
2) Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για τον περιορισμό
της διάβρωσης των ανάντι του δρόμου πρανών και κατ’ επέκταση για την
άρση της υπάρχουσας επικινδυνότητας και την επίτευξη ασφαλούς διέλευσης
πεζών και οχημάτων.
3) Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της , η συνολική δαπάνη αυτού ανέρχεται
στο ποσόν των 85.000,00€ (με ΦΠΑ) .
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω
εισηγούμαστε
όπως με απόφασή σας εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου του 2018 με την ένταξη σ’ αυτό των
έργων:
1) Του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»,
συνολικής πίστωσης με ΦΠΑ 55.000,00€,
Λόγω του ότι:
α) Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθόσον με
αυτή θα επιτευχθεί η άρση επικινδυνότητας λόγω των υπό κατάρρευση
υφιστάμενων λιθόκτιστων τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων και η με
ασφάλεια διέλευση πεζών και οχημάτων.
β) Η ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω έργου προέκυψε απρόβλεπτα, καθόσον,
υφιστάμενα λιθόκτιστα τοιχία αντιστήριξης δημοτικών δρόμων, υπέστησαν
φθορές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, ενώ σήμερα τελούν υπό
κατάρρευση.
γ) Δεν ήταν δυνατή η ένταξη του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018
κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού καθόσον κατά την τρέχουσα
χρονική περίοδο εκπονήθηκε η με αρ. 124/2018 μελέτη από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν σχετικής εντολής της Δημοτικής Αρχής.
2) Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», συνολικής πίστωσης με ΦΠΑ 34.000,00€,
Λόγω του ότι:
α) Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθόσον με
αυτή θα επιτευχθεί η αποτροπή της κατάρρευσης υφιστάμενου λιθόκτιστου τοιχίου
και κατ’ επέκταση η άρση της υπάρχουσας επικινδυνότητας και η ασφαλής χρήση
του αύλειου χώρου του σχολείου.
6

β) Η ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω έργου προέκυψε απρόβλεπτα, καθόσον
υφιστάμενο λιθόκτιστο τοιχίο του αύλειου χώρου του σχολείου καταπονήθηκε από
το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και σήμερα τελεί υπό κατάρρευση.
γ) Δεν ήταν δυνατή η ένταξη του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018
κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού καθόσον κατά την τρέχουσα
χρονική περίοδο εκπονήθηκε η με αρ. 124/2018 μελέτη από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν σχετικής εντολής της Δημοτικής Αρχής.
3) Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12Ης
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017», συνολικής πίστωσης με ΦΠΑ 85.000,00€,
Λόγω του ότι:
α) Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθόσον με
αυτή θα περιοριστεί η διάβρωση των ανάντι του δρόμου πρανών και κατ’
επέκταση η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη και το
γεγονός ότι ακολουθεί χειμερινή περίοδος.
β) Η ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω έργου προέκυψε απρόβλεπτα, καθόσον κατά
την διάρκεια της σεισμικής δόνησης της 12ης Ιουνίου 2017 προκλήθηκε σοβαρή
κατολίσθηση στον δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου .
γ) Δεν ήταν δυνατή η ένταξη του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018
κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού καθόσον κατά την τρέχουσα
χρονική περίοδο εκπονήθηκε η με αρ. 124/2018 μελέτη από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν σχετικής εντολής της Δημοτικής Αρχής.»
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ως άνω και τη λήψη
απόφασης, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις, και την εισήγηση του θέματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος πρότεινε τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τις
ανωτέρω εισηγήσεις και την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

1)

2)
3)

4)

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά την οποία
Η Εκτελεστική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 65, 266 του Νόμου N.3852/10 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α’):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
Τις διατάξεις του άρθρου 208 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος
Α') «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
Το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Λέσβου έτους 2018, το οποίο ψηφίστηκε με
την υπ’ αριθμ. 825/2017 απόφαση του Δ.Σ. Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32992/23-7-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Κωνσταντίνου Κατσαρού για την ενέργεια - πράξη με τίτλο: «Μελέτες
Ωρίμανσης ΜΕΑ Σύμμεικτων Δήμου Λέσβου», με σχετικά την με αρ πρωτ.
272/15.01.2018 απόφαση ένταξης, την 18/2018 απόφαση ΔΣ αποδοχής της
απόφασης ένταξης, την με αρ. 2/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, την
με αρ. 22/2018 απόφαση Δ.Σ Λέσβου, την με αρ. 236/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, την με αρ.257/2018 απόφαση Δ.Σ Λέσβου και την με
αρ. πρωτ. 4943/20.06.2018 τροποποίηση της απόφαση ένταξης της πράξης,
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5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35524/6-8-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Κωνσταντίνου Κατσαρού για το έργο «Πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις
οδών πόλης Μυτιλήνης», με σχετικά την με αρ. πρωτ. 31115/ 10.7.2018
αίτηση του Τοπικού Συμβούλιου Κατοίκων Σουράδας-Ακλειδιού-Κουμκό και
την Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου,
6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36408/13-8-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Κωνσταντίνου Κατσαρού για τα τρία κατεπείγουσας ανάγκης έργα
κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης δρόμων για την άρση επικινδυνότητας, με
σχετικά την με αρ. πρωτ. 950/12.02.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας και τις με αρ. 124/2018, 128/2018 και 129/2018
μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την
Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018 με :

τροποποίηση

του

Τεχνικού

1) Την τροποποίηση – αύξηση της πράξης με τίτλο :«Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ
Σύμμεικτων Δήμου Λέσβου» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με
κωδικό στο ΠΔΕ ΣΑ 2018ΣΕ27510006 με τον αντίστοιχο - αυξημένο Π/Υ, όπως
περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ε.Π.

ΤΕΛΙΚΟΣ
Π/Υ (ΜΕ
ΦΠΑ)

ΚΩΔ.
ΠΔΕ

ΠΟΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΗΣΗΣ

Μελέτες Ωρίμανσης
ΜΕΑ Σύμμεικτων
Δήμου Λέσβου

Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη

302.385,49

ΣΑ
2018ΣΕ27
510006

243.859,27

ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

58.526,22

Από το παραπάνω ποσό 302.385,49 ευρώ τα 243.859,27 ευρώ είναι η
χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα 58.526,22 ευρώ – ο ΦΠΑ – είναι η συμμετοχή
του φορέα (Ιδία Συμμετοχή – ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.).
Λόγω του ότι:
Σε επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση
της απόφασης ένταξης της πράξης με την τροποποίηση του φυσικού
αντικειμένου της, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτή και η
επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του ΧΥΤΑ ως προς τα στοιχεία των
λεκανών και των συνοδών έργων αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της
υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
σημερινή κατάσταση καθώς και την προβλεπόμενη κατασκευή της ΜΕΑ
Λέσβου και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έγινε μη
προβλέψιμη αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των απορριμμάτων
του νησιού, εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης.
Η τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο της πράξης επέφερε την
τροποποίηση και του οικονομικού της αντικειμένου με αποτέλεσμα να
σημειωθεί αύξηση αυτού κατά 106.539,53 ευρώ.( Π/Υ Αρχικής Ένταξης
195.845,96 – Π/Υ Τροποποιημένης Ένταξης 302.385,49).
2) Την ένταξη σ’ αυτό του έργου:
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«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 537.500,00 ευρώ.

ΠΟΛΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,

Λόγω του ότι
α) Δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ένταξή του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του 2018 κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού επειδή :
1) Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου προέκυψε κατά την τρέχουσα
χρονική
περίοδο,
καθόσον
έγινε
από
την
Δημοτική
Αρχή
επαναπροσδιορισμός των σχετικών αναγκών του Δήμου Λέσβου κατόπιν
σχετικών προφορικών και γραπτών αιτημάτων περιοίκων των δρόμων στους
οποίους προβλέπεται να εκτελεστούν οι εργασίες του ανωτέρω έργου.
2) Πρόσφατα, κατόπιν προφορικής εντολής της Δημοτικής Αρχής, και μετά
από σχετική αυτοψία, η Δ.Τ.Υ. προέβη στην σύνταξη της μελέτης του ανωτέρω
έργου.
β) Η υλοποίηση του έργου κρίνεται άκρως απαραίτητη, ενόψει της
επερχόμενης χειμερινής περιόδου, καθόσον με αυτή θα επιτευχθεί ασφαλής
βατότητα σε δρόμους της πόλης της Μυτιλήνης, των οποίων τα υφιστάμενα
οδοστρώματα, λόγω των φθορών και της ολισθηρότητας που παρουσιάζουν,
εγκυμονούν κινδύνους στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων .
3) Την ένταξη σ’ αυτό των έργων:



Του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»,

συνολικής πίστωσης με ΦΠΑ 55.000,00€,
Λόγω του ότι:
α) Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθόσον με
αυτή θα επιτευχθεί η άρση επικινδυνότητας λόγω των υπό κατάρρευση
υφιστάμενων λιθόκτιστων τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων και η με
ασφάλεια διέλευση πεζών και οχημάτων.
β) Η ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω έργου προέκυψε απρόβλεπτα,
καθόσον, υφιστάμενα λιθόκτιστα τοιχία αντιστήριξης δημοτικών δρόμων,
υπέστησαν φθορές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, ενώ σήμερα τελούν
υπό κατάρρευση.
γ) Δεν ήταν δυνατή η ένταξη του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
2018 κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού καθόσον κατά την
τρέχουσα χρονική περίοδο εκπονήθηκε η με αρ. 124/2018 μελέτη από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν σχετικής εντολής της Δημοτικής
Αρχής.



Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», συνολικής πίστωσης με ΦΠΑ 34.000,00€,
Λόγω του ότι:
α) Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθόσον με
αυτή θα επιτευχθεί η αποτροπή της κατάρρευσης υφιστάμενου λιθόκτιστου
τοιχίου και κατ’ επέκταση η άρση της υπάρχουσας επικινδυνότητας και η
ασφαλής χρήση του αύλειου χώρου του σχολείου.
β) Η ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω έργου προέκυψε απρόβλεπτα, καθόσον
υφιστάμενο λιθόκτιστο τοιχίο του αύλειου χώρου του σχολείου καταπονήθηκε
από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και σήμερα τελεί υπό κατάρρευση.
γ) Δεν ήταν δυνατή η ένταξη του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
2018 κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού καθόσον κατά την
τρέχουσα χρονική περίοδο εκπονήθηκε η με αρ. 124/2018 μελέτη από την
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν σχετικής εντολής της Δημοτικής
Αρχής.



Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12Ης
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017», συνολικής πίστωσης με ΦΠΑ 85.000,00€,
Λόγω του ότι:
α) Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθόσον με
αυτή θα περιοριστεί η διάβρωση των ανάντι του δρόμου πρανών και κατ’
επέκταση η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη και
το γεγονός ότι ακολουθεί χειμερινή περίοδος.
β) Η ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω έργου προέκυψε απρόβλεπτα, καθόσον
κατά την διάρκεια της σεισμικής δόνησης της 12ης Ιουνίου 2017 προκλήθηκε
σοβαρή κατολίσθηση στον δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου .
γ) Δεν ήταν δυνατή η ένταξη του ανωτέρω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
2018 κατά το χρόνο κατάρτισης και έγκρισης αυτού καθόσον κατά την
τρέχουσα χρονική περίοδο εκπονήθηκε η με αρ. 124/2018 μελέτη από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν σχετικής εντολής της Δημοτικής
Αρχής.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Γαληνός
Δήμαρχος Λέσβου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)
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