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Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων

και Κοινοτήτων»  (Α’ 114).

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/  2010  «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  Α’  87),  όπως τροποποιήθηκε από την

παρ. 3 του άρθ 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138).

3. Την  υπ’  αριθμ.  43  με  ΑΠ  30565/6.8.2014  εγκύκλιο  του

Υπουργείου  Εσωτερικών,  «Ορκωμοσία  των  αιρετών  των  Δήμων,

εγκατάσταση  των  νέων  αρχών  και  εκλογή  μελών  των  συλλογικών

οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος:  1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η

Αυγούστου 2019)».

4. Το  νέο  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Λέσβου

(ΦΕΚ Β’/395/21.2.2012).

5. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους  παρακάτω  Δημοτικούς  Συμβούλους  της  πλειοψηφίας  ως

Εντεταλμένους  Δημοτικούς  Συμβούλους του  Δήμου  Λέσβου,
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αναθέτοντας  σε  αυτούς  την  εποπτεία,  παρακολούθηση,  συντονισμό,  τον

έλεγχο  και  την  υπογραφή  όλων  των  εγγράφων  (πλην  χρηματικών

ενταλμάτων), πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου» :

1.  τον  κ.  Κατσαβέλη  Παναγιώτη,  Εντεταλμένο  Δημοτικό  Σύμβουλο,

Παιδείας και Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα αναθέτοντας σε αυτόν

την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο

και  την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και  βεβαιώσεων

«με εντολή Δημάρχου»: 

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,

τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών

και  βεβαιώσεων  του  Τομέα  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης,  του

Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Νέας  Γενιάς,   οι  αρμοδιότητες  του  οποίου  προσδιορίζονται  στον

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ii. Την εποπτεία,  παρακολούθηση,  συντονισμό καλής  λειτουργίας,

τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών

και  βεβαιώσεων  των  Τμημάτων  Αγροτικής  &  Κτηνοτροφικής

Παραγωγής  Νοτιοανατολικής  Λέσβου  (έδρα  Μυτιλήνη)  και

Αλιείας, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες

των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

του Δήμου. 

iii. Την εισήγηση για εκμετάλλευση των δημοτικών και κοινοτικών

καλλιεργητικών  εκτάσεων  και  βοσκοτόπων,  καθώς  και

αποκαλυπτόμενων  καλλιεργητικών  εκτάσεων  που  τους

παραχωρούνται από το Δημόσιο.

iv. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία

των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει

ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που

αφορά τις αρμοδιότητες του.
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2. τον  κ.  Αμπουλό  Ιωάννη,  Εντεταλμένο  Δημοτικό  Σύμβουλο,

Διαχείρισης Μηχανημάτων και Συντήρησης Έργων, αναθέτοντας σε

αυτόν  την  εποπτεία,  παρακολούθηση,  συντονισμό,  τον  έλεγχο  και  την

υπογραφή  όλων  των  εγγράφων,  πιστοποιητικών  και  βεβαιώσεων  «με

εντολή Δημάρχου» της διαχείρισης των μηχανημάτων της Νοτιανατολικής

Λέσβου  (που  εδρεύουν  στη  Μυτιλήνη)  καθώς  και  της  διαχείρισης  του

ανθρωπινού  δυναμικού  του  Τμήματος  Συντήρησης  Έργων  και

Αυτεπιστασίας Νοτιοανατολικής Λέσβου

3. τον κ.  Τσαμπλάκο Προκόπιο,  Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο,  για

τη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου, αναθέτοντας σε αυτόν:

i. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

«με  εντολή  Δημάρχου»,  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι

εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αγιάσου. 

ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αγιάσου.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που

βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Αγιάσου.

iv. Συνεργάζεται με το Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάσου για

την επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα

στη δημοτική ενότητα Αγιάσου

vi. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα

Αγιάσου υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

vii. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα

Αγιάσου.

4. τον κ. Χαραλάμπους Συμεών, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο,  για

τη Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα, αναθέτοντας σε αυτόν:

i. Την  υπογραφή  όλων  των  εγγράφων,  πιστοποιητικών  και

βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που

είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ευεργέτουλα. 
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ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ευεργέτουλα.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού

που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ευεργέτουλα.

iv. Συνεργάζεται  με τους Προέδρους των Τοπικών και  Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να  συγκαλεί  και  να  προεδρεύει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  των

συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να

καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να  εισηγείται  τις   αποφάσεις  του  Συμβουλίου  Περιοχής  στον

αρμόδιο γεωγραφικό Αντιδήμαρχο.

viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για

θέματα στη δημοτική ενότητα Ευεργέτουλα

ix. Εποπτεύει  και  ελέγχει  τη  διαφύλαξη  των  εντός  της  δημοτική

ενότητα Ευεργέτουλα υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

x. Υπογραφή  των  βεβαιώσεων  μονίμου  κατοικίας  της  δημοτική

ενότητα Ευεργέτουλα.

5. τον κ. Καρασάββα Νικόλαο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, για τη

Δημοτική Ενότητα Θερμής, αναθέτοντας σε αυτόν:

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,

τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών

και βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών

που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Θερμής. 

ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Θερμής.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που

βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Θερμής.
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iv. Συνεργάζεται  με  τους  Προέδρους  των  Τοπικών  και  Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να  συγκαλεί  και  να  προεδρεύει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  των

συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να  καταρτίζει  την  Ημερήσια  Διάταξη  των  συνεδριάσεων  και  να

καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να εισηγείται τις  αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στον αρμόδιο

καθ ύλην Αντιδήμαρχο.

viii. Μεριμνά  για  την  εξυπηρέτηση  και  ενημέρωση  των  πολιτών  για

θέματα στη δημοτική ενότητα Θερμής

ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα

Θερμής υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα

Θερμής.

6. τον κ.  Αλεξίου Δημήτριο,  Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο,  για τη

Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου, αναθέτοντας σε αυτόν:

i. Την  υπογραφή  όλων  των  εγγράφων,  πιστοποιητικών  και

βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που

είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου. 

ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού

που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

iv. Συνεργάζεται  με τους Προέδρους των Τοπικών και  Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να  συγκαλεί  και  να  προεδρεύει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  των

συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να

καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.
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vii. Να  εισηγείται  τις   αποφάσεις  του  Συμβουλίου  Περιοχής  στον

αρμόδιο γεωγραφικό Αντιδήμαρχο.

viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για

θέματα στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου.

ix. Εποπτεύει  και  ελέγχει  τη  διαφύλαξη  των  εντός  της  δημοτική

ενότητα Πολιχνίτου υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

x. Υπογραφή  των  βεβαιώσεων  μονίμου  κατοικίας  της  δημοτική

ενότητα Πολιχνίτου.

7. τον  κ.  Θεόδωρου  Φωκιών-Γεώργιο,  Εντεταλμένο  Δημοτικό

Σύμβουλο,  για τη Δημοτική Ενότητα  Αγ. Παρασκευής,  αναθέτοντας σε

αυτόν:

i. Την  υπογραφή  όλων  των  εγγράφων,  πιστοποιητικών  και

βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που

είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αγ. Παρασκευής. 

ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αγ. Παρασκευής.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που

βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Αγ. Παρασκευής.

iv. Συνεργάζεται  με  τους  Προέδρους  των  Τοπικών  και  Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να  συγκαλεί  και  να  προεδρεύει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  των

συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να  καταρτίζει  την  Ημερήσια  Διάταξη  των  συνεδριάσεων  και  να

καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στον αρμόδιο

γεωγραφικό Αντιδήμαρχο.

viii. Μεριμνά  για  την  εξυπηρέτηση  και  ενημέρωση  των  πολιτών  για

θέματα στη δημοτική ενότητα Αγ. Παρασκευής

ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα

Αγιάσου υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
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x. Υπογραφή  των  βεβαιώσεων  μονίμου  κατοικίας  της  δημοτική

ενότητα Αγ. Παρασκευής.

8. την κα Πνακά Ταξιαρχούλα, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, για τη

Δημοτική Ενότητα Πέτρας, αναθέτοντας σε αυτόν:

i. Την  υπογραφή  όλων  των  εγγράφων,  πιστοποιητικών  και

βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που

είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πέτρας. 

ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού

που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

iv. Συνεργάζεται  με τους Προέδρους των Τοπικών και  Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να  συγκαλεί  και  να  προεδρεύει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  των

συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να

καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να  εισηγείται  τις   αποφάσεις  του  Συμβουλίου  Περιοχής  στον

αρμόδιο γεωγραφικό Αντιδήμαρχο.

viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για

θέματα στη δημοτική ενότητα Πέτρας.

ix. Εποπτεύει  και  ελέγχει  τη  διαφύλαξη  των  εντός  της  δημοτική

ενότητα Πέτρας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

x. Υπογραφή  των  βεβαιώσεων  μονίμου  κατοικίας  της  δημοτική

ενότητα Πέτρας.

9. τον  κ.  Στεργίου  Θεόδωρο,  Εντεταλμένο  Δημοτικό  Σύμβουλο,

Νοτίων Κοινοτήτων τ. Δήμου Μυτιλήνης (Αγ Μαρίνας, Αλυφαντών,

Λουτρών, Ταξιαρχών και οικισμού Πληγωνίου), αναθέτοντας σε αυτόν:
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i. Την  υπογραφή  όλων  των  εγγράφων,  πιστοποιητικών  και

βεβαιώσεων «με εντολή Δημάρχου», των δημοτικών υπηρεσιών που

είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω Κοινότητες. 

ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στις ανωτέρω Κοινότητες.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού

που βρίσκεται στις ανωτέρω Κοινότητες.

iv. Συνεργάζεται  με τους Προέδρους των Τοπικών και  Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να  συγκαλεί  και  να  προεδρεύει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  των

συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να

καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να  εισηγείται  τις  αποφάσεις  του  Συμβουλίου  Περιοχής  στον

αρμόδιο καθ ύλην Αντιδήμαρχο.

viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για

θέματα στις ανωτέρω Κοινότητες.

ix. Εποπτεύει  και  ελέγχει  τη  διαφύλαξη των εντός  των ανωτέρω

Κοινοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων. 

x. Υπογραφή  των  βεβαιώσεων  μονίμου  κατοικίας  στις  ανωτέρω

Κοινότητες.

10. τον κ. Ταμβακέλλη Μιχαήλ, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο,

Βορείων  Κοινοτήτων  τ.  Δήμου  Μυτιλήνης (Αφάλωνα,  Μόριας,

Παναγιούδας, Παμφίλων), αναθέτοντας σε αυτόν:

i. Την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

«με  εντολή  Δημάρχου»,  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι

εγκατεστημένες στις ανωτέρω Κοινότητες. 

ii. Παρακολουθεί  την  εξέλιξη  των  έργων  και  των  εργασιών  που

εκτελούνται στις ανωτέρω Κοινότητες.
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iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που

βρίσκεται στις ανωτέρω Κοινότητες.

iv. Συνεργάζεται  με  τους  Προέδρους  των  Τοπικών  και  Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να  συγκαλεί  και  να  προεδρεύει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  των

συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να  καταρτίζει  την  Ημερήσια  Διάταξη  των  συνεδριάσεων  και  να

καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στον αρμόδιο

καθ ύλην Αντιδήμαρχο.

viii. Μεριμνά  για  την  εξυπηρέτηση  και  ενημέρωση  των  πολιτών  για

θέματα στις ανωτέρω Κοινότητες.

ix. Εποπτεύει  και  ελέγχει  τη  διαφύλαξη  των  εντός  των  ανωτέρω

Κοινοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων. 

x. Υπογραφή  των  βεβαιώσεων  μονίμου  κατοικίας  στις  ανωτέρω

Κοινότητες.

                                                   Ο Δήμαρχος Λέσβου

                                                     Σπυρίδων Γαληνός 
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