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ΘΕΜΑ :  Υπογραφή νέας σύμβασης για την υπηρεσία «Φύλαξη στοιχείων προς 
επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 
12ης Ιουνίου 2017 -Υπηρεσία φύλαξης χώρου» 

 

 

     ΣΧΕΤΙΚΑ 
1. Η με αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321 (ΦΕΚ ΄Β 3490/05.10.2017) απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών 
2. Η με ΑΔΑ 6Ε1Θ465ΧΘΞ-37Δ(αρ. πρωτ. Δ26/οικ. 2204/ Β-Δ.20.11/30.11.2017 

απόφαση του   Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
3. Η με αρ. 854/04.12.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου 
4. Ο ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, 

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 

και λοιπές διατάξεις», άρθρο 157, παρ. 11, που αφορά τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου. 

5. To Υπ’ αριθμ. Δ26/1043/Β/Δ.20.6 έγγραφο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε 
6. Η με αριθ. 61/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης 

7. Η υπ’ αριθμ. 17170/11-3-2020 κοινοποίηση πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 
   

   Στο με αρ. 1 σχετικό με τίτλο: «Χορήγηση επιδότησης για την κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιμόρροπων 
κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και ειδικότερα στην παρ. 6 του κεφ. Δ <ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ>, 
ορίζεται: «Αρμόδιος για την εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των κατεδαφίσεων θεωρείται 
ο Δήμος Λέσβου». 

Με το με αρ. 2 σχετικό, έγινε δέσμευση πίστωσης και διάθεση στο Δήμο Λέσβου, ποσού  2.500.000,00 
ευρώ για  « τη φύλαξη και για την εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων επικίνδυνα 
ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 της Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου» 

Με το με αρ. 3 σχετικό, έγινε η αποδοχή από τον Δήμο Λέσβου της δέσμευσης πίστωσης και της διάθεσης 
στο  Δήμο του ανωτέρω κονδυλίου. 

Στο με αρ. 4 σχετικό , πράξεις και έργα που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που θα υποβληθούν έως 
την 31η Αυγούστου 2019 για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με δικαιούχους τους καταργούμενους δήμους συνεχίζουν 
να εκτελούνται, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, από το Δήμο Μυτιλήνης .  

Στο υπ΄αρ. 5 σχετικό η ΔΑΕΦΚ ενημερώνει για την επάρκεια του προϋπολογισμού του έργου  

Στο υπ’ αρ. 6 σχετικό το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης ενέκρινε την ενεργοποίηση του 
δικαιώματος προαίρεσης για υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο Φύλαξη 
στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό 
της 12ης Ιουνίου 2017 -Υπηρεσία φύλαξης χώρου 

 

Ο Δήμος Λέσβου , προχώρησε στην εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης των ενεργειών(υπηρεσίες και 
έργα) που κρίθηκαν απαραίτητες για την υλοποίηση της ως άνω χρηματοδοτηθείσας ενέργειας και οι οποίες 
αναλυτικότερα είναι οι κάτωθι: 



2. Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το 
σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 -Υπηρεσία φύλαξης χώρου 

 Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει υπογραφεί η υπ΄αριθμ. 10301/06-03-2018 σύμβαση συνολικής 
 δαπάνης 200.877,30 €  

3. Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το 
σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 –Έργο διαμόρφωσης  χώρου φύλαξης  

Για το ανωτέρω έργο  έχει υπογραφεί η υπ΄αριθμ. 3381/24-01-2018 σύμβαση συνολικής δαπάνης 
71.987,00 €  

 

Επειδή ο Δήμος Μυτιλήνης και μετά από αίτημα του Δήμου Δυτικής Λέσβου ,ως καθύλην αρμόδιος να 
υλοποιήσει την ανωτέρω υπηρεσία μετά τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου από 01/9/2019 ,(σύμφωνα με το 
σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 11 του Ν. 4600/2019) προχώρησε στις απαιτούμενες διαδικασίες 
προκειμένου να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης και να  υπογράψει παράταση της σύμβασης για 
την Υπηρεσία φύλαξης του χώρου για ένα έτος ακόμα . Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη  δυνατό καθώς δεν 
πήραμε την απαιτούμενη έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Προκειμένου να προβούμε εκ νέου στην δημοπράτηση της υπηρεσίας «Φύλαξη στοιχείων προς 
επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 -
Υπηρεσία φύλαξης χώρου» για δύο έτη ακόμα, οι δύο Δήμοι (Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου) θα πρέπει να 
προβούν στην Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τους, με την οποία ο Δήμος Δ. Λέσβου θα 
ορίσει υπάλληλο του ως επιβλέποντα της υπηρεσίας και να συσταθεί επιτροπή παραλαβής της εν λόγω 
υπηρεσίας από υπαλλήλους του Δήμου Δυτικής Λέσβου . Ο Δήμος Μυτιλήνης θα αναλάβει την 
δημοπράτηση της υπηρεσίας καθώς και την οικονομική διαχείριση της νέας σύμβασης. 

Παρακαλούμε , όπως ενεργήστε άμεσα για τη διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών. 

  
 
  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 
 
 
 

ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
 
 
 

 
 

Ε.Δ. 

 

1) Α/δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Αναπ/ξης, Ευρ/κων Προγ/των 

2) Δ/νση Προγ/σμου, Οργ/σης & Πληρ/κης  

1. Διαχείριση προϊόντων κατεδαφίσεων επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό 
της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης    

 Για την ανωτέρω υπηρεσία έχουν υπογραφεί η υπ΄αριθμ. 5629/07-02-2018 σύμβαση συνολικής 
 δαπάνης 1.230.723,00€  και η υπ΄αριθμ. 13366/16-12-2019 συμπληρωματική  σύμβαση συνολικής 
 δαπάνης 584.824,5 €  
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