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Αρ. Απόφασης 16 /2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 12/24-9-2018 τακτικής συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
Θέμα : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου για το έτος 2019.
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 Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:00 π.μ. μετά από την υπ’ αρ.
12/2018 με αρ. πρωτ. 41714/19.9.2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και
Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ.α.α της Δημαρχούσας Αντιδημάρχου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
δώδεκα (12) μελών, ευρέθησαν παρόντα άπαντα, ήτοι:
Παρόντες
1.Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.Αντωνέλλη Αναστασία
3.Τσουπής Παναγιώτης
4.Ιωσηφέλλη Αθηνά
5.Καρασάββας Νικόλαος
6.Κατσαρός Κωνσταντίνος
7.Κατζανός Γεώργιος
8. Αρμενάκας Εμμανουήλ
9.Αμπουλός Ιωάννης
10.Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
11.Ταμβακέλλης Μιχαήλ
12.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 θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ.
41584/19-09-2018 εισήγησή του, με συνημμένο το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος
του Δήμου Λέσβου έτους 2019, όπως το συνέταξε η αρμόδια Δ/νση
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Λέσβου, και πρότεινε να
αποφασίσει για την κατάρτισή του και για την υποβολή του προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, η ως άνω αναφερόμενη εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.
Κατσαρού έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΣΧΕΤ:
1. Το με αρ. πρωτ. 30802/09.07.18 έγγραφό της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
2. Το με αρ. πρωτ. 31774/12.07.2018 έγγραφό μας
3. Το με αρ. πρωτ. 33437/24.07.2018 έγγραφό μας
4. Το με αρ. πρωτ. 32422/18.07.2018 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτισμού
5. Το με αρ. πρωτ. 33852/27.07.2018 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης
6. Το με αρ. πρωτ. 34343/31.07.17 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
7. Το από 1/8/2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Το με αρ. πρωτ. 38032/28.08.2018 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης
9. Το με αρ. πρωτ. 36421/13.08.18 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνο
10. Το με αρ. πρωτ. 38487/ 29.08.2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών.
11. Η ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/3848727.07.2018 τεύχος Β
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθ. 7028/2004 (Β΄ 253)
απόφασης».
 Με το με αρ. 1 σχετικό, ζητήθηκαν από τις Δ/νσεις του Δήμου απαραίτητα στοιχεία
και προτάσεις για την σύνταξη του Προϋπολογισμού του έτους 2019
 Με το με αρ. 2 σχετικό, ζητήθηκαν από τις Δ/νσεις του Δήμου απαραίτητα στοιχεία
και
προτάσεις
για
το
Τεχνικό
Πρόγραμμα
του
έτους
2019.
 Με το με αρ. 3 σχετικό ζητήθηκαν από όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
του Δήμου μας προτάσεις των Συμβουλίων και των Εκπροσώπων τους για το
Τεχνικό Πρόγραμμα 2019
 Οι Δ/νσεις του Δήμου μας υπέβαλαν τα με αρ. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 σχετικά, τα οποία
αφορούν στις προτάσεις τους τόσο για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 όσο και για
τον Προϋπολογισμό 2019.
 Το με αρ. 10 σχετ, διαβιβάστηκε στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Προσχέδιο
του Τεχνικού Προγράμματος 2019, σε απάντηση του με αρ. 1 σχετικού εγγράφου
τους, ενώ κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου αλλά και
αρμοδίους της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου
Λέσβου, ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2018 αλλά της
ενσωμάτωσης στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του Υπ. Εσωτερικών του
Σχεδίου του Π/Υ 2019 του Δήμου μας και λαμβάνοντας υπ’ όψη :
1) Τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
2) Τις προτάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
του Δήμου καθώς και των Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.
3) Τα σχετικά στοιχεία και προτάσεις που υπέβαλαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις,
σύμφωνα με τα με αρ. 5,6,7 και 8 σχετικά.
4) Τους ιδίους πόρους του Δήμου κύρια από ΣΑΤΑ που μπορούν να διατεθούν για
νέες ενέργειες όπως θα αναλύσουμε παρακάτω.
5) Τις προτεραιότητες της παρούσας Δημοτικής Αρχής
6) Το υπό κατάρτιση από την Οικονομική Επιτροπή Σχέδιο του Προϋπολογισμού
2018
αφού
 Περιέλαβε στο εν λόγω σχέδιο συνεχιζόμενες από το 2018 ενέργειες, μετά
από επικαιροποίηση των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
των ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 ενεργειών, όπως αυτά
ισχύουν κατά την τρέχουσα περίοδο,
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Περιέλαβε στο εν λόγω σχέδιο νέες ενέργειες, με βάση
α)τους διατιθέμενους ίδιους πόρους κύρια από ΣΑΤΑ, το ύψος των
οποίων προέκυψε από τον συνδυασμό των σχετικών στοιχείων του
υπό κατάρτιση Σχεδίου του Προϋπολογισμού 2019 και των
επικαιροποιημένων οικονομικών στοιχείων όλων των ενεργειών του
Τεχνικού Προγράμματος 2018 και ορισμένων ενεργειών του
Προϋπολογισμού 2018(υπηρεσίες και προμήθειες),
β) τις προτάσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και
γ) τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.
προέβη στην σύνταξη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Λέσβου για το έτος 2019, το οποίο και σας υποβάλει με το παρόν, προκειμένου
κατά νόμο να προβείτε στην κατάρτισή του.
Αναλυτικότερα:
1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019
Στο υποβαλλόμενο Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου για
το έτος 2019, περιλαμβάνει ενέργειες συνολικής δαπάνης 27.270.103,32
ευρώ και αναλυτικότερα:
1. Συνεχιζόμενες από το 2018 ενέργειες (έργα, μελέτες, εργασίες) όλων των
υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, συνολικής δαπάνης 21.531.103,52 ευρώ.
Στις συνεχιζόμενες ενέργειες περιλαμβάνονται και ενέργειες που κυρίως
είναι έργα, των οποίων είτε έχουν ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενα, είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους,
επειδή η προσωρινή ή και η οριστική παραλαβή αυτών προβλέπεται να
ολοκληρωθεί εντός του 2019.
2. Νέες ενέργειες συνολικής δαπάνης 5.739.000,00 ευρώ
3. Οι Κ.Α. και τα κονδύλια, όπως αυτά προβλέπονται στο υπό κατάρτιση Σχέδιο
του Προϋπολογισμού 2019 για κάθε ενέργεια του Σχεδίου του Τ.Π. 2019.
2) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Γενικά στις νέες ενέργειες περιλαμβάνονται :
 Ενέργειες που πρόσφατα εντάχθηκαν για χρηματοδότηση σε Ευρωπαϊκά και
Ελληνικά Προγράμματα, ή και χρηματοδοτήθηκαν μέσω Προγραμματικών
Συμβάσεων από φορείς του Δημοσίου.
 Ενέργειες από ίδιους πόρους του Δήμου
Η παρούσα Δημοτική Αρχή, με το υποβαλλόμενο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος
2019 προτείνει :
Α) Ενιαίες Ενέργειες γενικής φύσεως ανά κατηγορία της φύσης αυτών, που
αφορούν όλο το Δήμο Λέσβου και παρουσιάζονται στο φύλλο του Σχεδίου του
Τεχνικού Προγράμματος 2019 <Λέσβος> συνολικής δαπάνης 4.544.000,00
ευρώ.
Αναλυτικότερα προβλέπονται:
 Δύο έργα ενιαία για όλο το Δήμο, που αφορούν στην Συντήρηση Δημοτικών
Κτιρίων, συνολικής δαπάνης 200.000,00 ευρώ(για την Δ.Ε. Μυτιλήνης
προβλέπεται αντίστοιχο συνεχιζόμενο έργο συνολικής δαπάνης 20.000,00
ευρώ )
 Δύο έργα ενιαία για όλο το Δήμο, που αφορούν, που αφορούν στην
κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων συνολικής δαπάνης
300.000,00 ευρώ.
 Δύο έργα ενιαία για όλο το Δήμο, που αφορούν στην Αποκατάσταση
βατότητας με ασφαλτικό δημοτικών δρόμων συνολικής δαπάνης
398.000,00 ευρώ (για την Δ.Ε. Μυτιλήνης προβλέπεται αντίστοιχο νέο έργο
συνολικής δαπάνης 490.000,00 ευρώ).
 Δύο έργα ενιαία για όλο το Δήμο που αφορούν στην Αποκατάσταση
φθορών πλακοστρώσεων πόλεων και οικισμών συνολικής δαπάνης
398.000,00 ευρώ.
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Δύο έργα ενιαία για όλο το Δήμο που αφορούν σε Εργασίες άρσης
επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών οδών
κοινόχρηστου χαρακτήρα συνολικής δαπάνης 398.000,00 ευρώ.
Δύο έργα ενιαία για όλο το Δήμο που αφορούν στην Αποκατάσταση ζημιών
σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους από σκυρόδεμα συνολικής
δαπάνης 200.000,00 ευρώ.
Δύο έργα ενιαία για όλο το Δήμο που αφορούν στην Αναβάθμιση Συντήρηση - Επισκευή των παιδικών χαρών, συνολικής δαπάνης
980.000,00 ευρώ (για την Δ.Ε. Μυτιλήνης προβλέπεται αντίστοιχο νέο έργο
συνολικής δαπάνης 490.000,00 ευρώ).
Δύο έργα για τα κοιμητήρια του Δήμου(ένα έργο για την κατασκευή νέων
τάφων και ένα έργο για την αναβάθμιση κοιμητηρίων), συνολικής δαπάνης
130.000,00 ευρώ.
Το χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΟΜΕΔΥ έργο «Αποκατάσταση ζημιών
που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λέσβου, λόγω της θεομηνίας
στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2016» συνολικής δαπάνης 1.000.000,00 ευρώ
Λοιπές εξειδικευμένες ενέργειες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:+
ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΤΟ ΤΠ 2019

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο

300.000,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΡΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ
ΕΠΙ ΙΣΤΩΝ 6Μ.

Έργο

100.000,00

Έργο

100.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

25.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15.000,00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Β) Συγκεκριμένες ενέργειες για κάθε Δημοτική Ενότητα, συνολικής δαπάνης
5.739.000,00 ευρώ
3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
Α) Για το έτος 2019, διαπιστώθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία ότι η επιχορήγηση
ΣΑΤΑ παραμένει στα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων χρόνων και συγκεκριμένα
στο ποσό των 2.000.000,00 ευρώ. Επίσης κατά το τρέχον έτος και μέχρι
πρόσφατα, ο Δήμος μας έχει επιβαρυνθεί οικονομικά από ιδίους πόρους
περίπου 800.000,00
ευρώ για την υλοποίηση ενεργειών (προμηθειών,
εργασιών και έργων) για την αποκατάσταση βλαβών που προκάλεσε ο
σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017.
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Για τους ανωτέρω λόγους, τα διατιθέμενα κονδύλια κυρίως ορισμένων νέων
ενεργειών παρουσιάζονται στο υπό έγκριση σχέδιο του Προϋπολογισμού
μειωμένα σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στο υποβαλλόμενο Σχέδιο του
Τεχνικού Προγράμματος.
Β) Οι ενέργειες του Τεχνικού Προγράμματος, υποχρεωτικά εκ του νόμου
πρέπει ν να είναι εγγεγραμμένες και στον Π/Υ κάθε έτους, καθόσον
σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 206 του Ν. 3463/06 <Μέρος του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης είναι το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του. Δράσεις
υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό>
Γ) Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και κατ’ επέκταση στον Π/Υ του έτους 2019, που
θα ψηφιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συμπεριληφθούν μόνον
ενέργειες που θα έχουν εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης, καθόσον
σύμφωνα με το με αρ. 11 σχετικό και ειδικότερα:
α) την παρ. 4 του αρ. 1 : «Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ιδία έσοδα
εγγράφονται στον Π/Υ μόνον εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες
εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους»
β) την παρ. 4 του αρ. 2: « Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την
οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού
προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη
δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης
του Π/Υ».)
Δ) Επειδή η σύνταξη τόσο του Τεχνικού Προγράμματος όσο και του Π/Υ
2018 προηγείται κατά πολύ της 31.12.2018(οπότε θα υπάρχει πλήρης
εικόνα των οικονομικών υποχρεώσεων των συνεχιζόμενων ενεργειών)
στην παρούσα φάση καθίσταται αδύνατη η ακριβής πρόβλεψη των
απαιτούμενων δαπανών κατά το έτος 2019 για τις συνεχιζόμενες
ενέργειες και κατ’ επέκταση του ακριβούς ύψους των ιδίων πόρων
κύρια από ΣΑΤΑ που θα μπορούν να διατεθούν για νέες ενέργειες.
Για τον ανωτέρω λόγω κατά πάγια πρακτική της παρούσας Δημοτικής
Αρχής, τόσο κατά το χρόνο που πρόκειται να εισαχθεί για ψήφιση
από το Δημοτικό Συμβούλιο το
Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενο
έτους
όσο
και
κατά
το
πρώτο
τρίμηνο
κάθε
έτους
επεξεργάζονται και εγκρίνονται αρμοδίως τροποποιήσεις του Τεχνικού
Προγράμματος και αναμορφώσεις του Π/Υ, προκειμένου
1) αφενός να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των συνεχιζόμενων
ενεργειών
2) να ενισχυθούν τα μειωμένα κονδύλια συνεχιζόμενων και κυρίως νέων
ενεργειών, αλλά και να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα και
εγγραφούν στον Προϋπολογισμό του 2019 και επί πλέον νέες
ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους που θα εξοικονομηθούν
από την ως άνω επικαιροποίηση.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω και ειδικότερα:
1) Τις σχετικές διατάξεις:
α) Των άρθρων 62,63,266 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
β) Του άρθρου 208 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α')
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
γ) Της με αρ. οικ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018»
2) Τις προτάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του
Δήμου καθώς και των Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων
3) Τα σχετικά στοιχεία και προτάσεις που υπέβαλαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις.
4) Τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.
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5) Την παρούσα εισήγησή μας
6) Το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2019, που
επεξεργάστηκε και συνέταξε, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με βάση τις
σχετικές κατευθύνσεις της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η αρμόδια
Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής και
συνοδεύει την παρούσα εισήγηση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Όπως η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου με απόφασή της
 καταρτίσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου του έτους 2019,
σύμφωνα με το συνυποβαλλόμενο στην παρούσα εισήγησή μας Σχέδιο
που επεξεργάστηκε και συνέταξε με βάσει τις σχετικές κατευθύνσεις
της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η Δ/νση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής, και
 εισηγηθεί προς στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση – ψήφισή αυτού .
Στη συνέχεια της ως άνω απόφασή σας, το Προσχέδιο θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου και θα εισαχθεί για την σχετική γνωμοδότηση στην
Επιτροπή Διαβούλευσης.
Μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, θα διαμορφωθεί το
τελικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2019, το οποίο θα διαβιβαστεί προς
έγκριση - ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου».

"
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την κατάρτιση του Σχεδίου
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η Εκτελεστική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη:
1) 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,
2) τις διατάξεις του άρθρου 208 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος
Α') «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
3) την αρ. οικ. ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/3848727.07.2018 τεύχος
Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2019»,
4) τις προτάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του
Δήμου καθώς και των Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων,
5) τα σχετικά στοιχεία και προτάσεις που υπέβαλαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις,
6) τις προτεραιότητες της παρούσας Δημοτικής Αρχής,
7) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41584/19-09-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Οικονομικών και Ανάπτυξης-Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Κωνσταντίνου
Κατσαρού, με συνημμένο το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Λέσβου έτους 2019, όπως το συνέταξε η αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με
βάση τις σχετικές κατευθύνσεις της παρούσας Δημοτικής Αρχής,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου έτους 2019,
όπως έχει στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση Σχέδιο, που συντάχθηκε
από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου, με
βάση τις σχετικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής και συμπληρώθηκε με
παραρτήματα ανά Δημοτική Ενότητα.
Β) Μετά την ανάρτηση του παρόντος σχεδίου στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λέσβου και τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, θα
διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2019, το οποίο θα
διαβιβαστεί προς έγκριση - ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Γαληνός
Δήμαρχος Λέσβου

Τα Μέλη
(Υπογραφές)
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