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ΑΔΑ: 
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1Σ1 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 27/11-11-2014 τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     611/2014  

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο  

ΕΚΤΟΣ Η/Δ: Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
 

Σήμερα την 11
η 

 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00 το Δημοτικό .Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  

συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την  αριθ. 83168/5-11-2014 πρόσκληση του 

Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα σαράντα τρία (43) μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

 
                     ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)                                          1. Αλβανόπουλος Παναγιώτης 

2. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)                                 2. Κουνιαρέλλης Ηλίας 

3. Πάλλης Γεώργιος (γραμματέας)                                     

4. Ακριώτης Δημήτριος                                                       

5. Αλεξίου Δημήτριος                                                         

6. Αμπουλός Ιωάννης                                                           

7. Αντωνέλλη Αναστασία 

8. Αποστόλου Στέφανος 

9. Αρμενάκας Εμμανουήλ 

10. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

11. Βέρρος Ταξιάρχης 

12. Γεωργούλας Ευστράτιος 

13. Γυμνάγος Προκόπιος 

14. Δαγκλής Ευστράτιος 

15. Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα 

16. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος 

17. Ιωσηφέλλη Αθηνά 

18. Καραγεωργίου Ευστράτιος 

19. Καραγιάννης Δημήτριος 

20. Καραγιάννης Θεόδωρος 

21. Καρπέλης Νικόλαος 

22. Καρασάββας Νικόλαος 

23. Κατζανός Γεώργιος 

24. Κατσαβέλλης Παναγιώτης 

25. Κατσαρός  Κωνσταντίνος 

26. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

27. Κουμαράς Αντώνιος 

28. Κουρτζής Νικόλαος 

29. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ. 

30. Μόλβαλη Ελένη 

31. Ξανθούλης Ιωάννης 

32. Πέτρου Δαμιανός 

33. Πνακά Ταξιαρχούλα 

34. Ρούσσης Μιχαήλ 

35. Στεργίου Θεόδωρος 

36. Ταμβακέλλης Μιχαήλ 

37. Τζιμής Ευστράτιος 

38. Τσαμπλάκος Προκόπιος 

39. Τσιριγώτη Νίκη 

40. Τσουπής Παναγιώτης 

41. Χαραλάμπους Συμεών 

42. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος 
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43. Ψωμάς Νικόλαος 

 

Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου Λέσβου. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Χωριατέλλη Νίκη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 Πριν τη συζήτηση  του 1
ου

  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ» κ.κ. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, 

Φλώρος Γεώργιος, Γυμνάγος Προκόπιος, Δαγκλής Ευστράτιος, Καραγεωργίου Ευστράτιος, Καραγιάννης 

Θεόδωρος, Κουμαράς Αντώνιος, Μόλβαλη Ελένη και Ξανθούλης Ιωάννης.  

 Κατά τη συζήτηση  του 1
ου

  θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλβανόπουλος 

Παναγιώτης.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση επτά (7) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα τους: 

1. Αποδοχή ποσού 961.688,27 ευρώ για προνοιακά επιδόματα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2014 και έγκριση 85
ης

 

τροποποίησης προϋπολογισμού δήμου Λέσβου έτους 2014. 

2. Έγκριση 74
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού δήμου Λέσβου έτους 2014. 

3. Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας στην σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν 

επιλαμβάνεται για θέματα προσωπικού των ΟΤΑ, κατά τις διατάξεις του ν. 3584/2007. 

4. Έγκριση νομιμοποίησης δαπανών μετακίνησης α) Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα, β) προέδρου ΟΑΣΙΣ 

κ.Δουϊτση Δαμιανού και γ) Δημοτικού Συμβούλου κ.Καρασάββα Νικόλαου. 

5. Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων. 

6. Έγκριση του αριθ. 17/2014 Πρακτικού Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

Δήμου Λέσβου έτους 2014. 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή του δήμου Λέσβου στην έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ». 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλισης του δημοτικού 

συμβουλίου, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ω ς  ε ξ ή ς : 

ΚΡΙΝΕΙ τα προτεινόμενα θέματα 1, 2, 4, 7 ομόφωνα και 3, 5, 6 με απόλυτη πλειοψηφία ως κατεπείγοντα και δέχεται να 

συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., ως έκτακτα. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  5
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε ότι η υπ’ αριθμ. 474/2014 προγενέστερη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στα Συμβούλια 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων» ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου διότι απαγορεύεται να 

μεταβιβαστούν στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων αρμοδιότητες σχετικές με την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ.6 του ν. 3852/2010.  
Κατόπιν των ανωτέρω αναφέρθηκε στην υπ’  αριθμ. πρωτ. 83365/5-11-2014 νέα εισήγηση που έχει διανεμηθεί στο 

Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ύστερα από την οποία: 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Την αριθ. πρωτ. 83365/5-11-2014 εισήγηση που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης. 

3. Την υπ’ αριθμ. 474/2014 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μεταφορά αρμοδιοτήτων 

του Δημοτικού Συμβουλίου στα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων» 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82397/31-10-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία 

ακυρώθηκε η αριθμ. 474/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

5. Τις διατάξεις των άρθρου 83 και 84 του ν. 3852/2010 

3. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κατσαρού Κωνσταντίνου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 

Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη μεταβίβαση στα Συμβούλια των ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ του Δήμου Λέσβου των παρακάτω 

αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου:  

 

Στον τομέα Ανάπτυξης: 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών, εισήγηση στα αρμόδια όργανα και συμμετοχή σε θέματα σχετικά με προγράμματα 

για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς 

και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών. 

 Την εισήγηση για την διαχείριση των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, 

καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο. 

 

Στον τομέα Περιβάλλοντος: 

 Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για την 

αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 

 

 Στον τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών: 

 Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος 

σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν 

έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, τη λήψη μέτρων και 

τον έλεγχο για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε 

εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την 

περιουσία των κατοίκων. 

 Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των 

οικισμών. 

 Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. 

 

Στον τομέα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 

 Τη συμμετοχή σε διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε 

συνεργασία με το σχετικό ΝΠΔΔ του Δήμου και τους αρμοδίους αντιδημάρχους. 

 Τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων 

και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, εκτός αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του σχετικού 

ΝΠΔΔ του Δήμου. 

 Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων. 

 

 

Στον τομέα Πολιτικής Προστασίας: 

 Τη διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου 

εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους 

στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 

 

Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη μεταβίβαση στα Συμβούλια των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ του Δήμου Λέσβου των παρακάτω 

αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου:  

 

Στον τομέα Ανάπτυξης: 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών, εισήγηση στα αρμόδια όργανα και συμμετοχή σε θέματα σχετικά με προγράμματα 

για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς 

και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών. 

 Την εισήγηση για την διαχείριση των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, 

καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο. 

 

Στον τομέα Περιβάλλοντος: 

 Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για την 

αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 

 Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων 

αποτέφρωσης νεκρών. 
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 Στον τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών: 

 Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της 

κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την 

αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Τον καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και τον 

προσδιορισμό ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών 

πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

 Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος 

σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν 

έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, τη λήψη μέτρων και 

τον έλεγχο για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε 

εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την 

περιουσία των κατοίκων. 

 Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των 

οικισμών. 

 Τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. 

 Την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

 Τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και 

υπεραστικών γραμμών. 

 Την απαγόρευση ή δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους. 

 

Στον τομέα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 

 Τη συμμετοχή σε διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε 

συνεργασία με το σχετικό ΝΠΔΔ του Δήμου και τους αρμοδίους αντιδημάρχους. 

 Τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων 

και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης, εκτός αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του σχετικού 

ΝΠΔΔ του Δήμου. 

 Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων. 

 

Στον τομέα Πολιτικής Προστασίας: 

 Τη διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου 

εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους 

στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 

 

 

{ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:  

Σύνολο παρόντων: Τριάντα τέσσερις (34) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Πλειοψήφησαν υπέρ της πρότασης: Τριάντα ένας (31) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μειοψήφησαν ψηφίζοντας «Κατά»: Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Τσιριγώτη Νίκη,  Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα  

και Καραγιάννης Δημήτριος} 

 

Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο την εκτέλεση του παρόντος και  κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 611. 

 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

              Συμβουλίου Λέσβου 

 

                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 


