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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ     Κπηηιήλε 01-03-2017 

ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ 

ΓΖΚΟ ΙΔΒΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΚΑΡΥΟΤ                                         ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ 

Σει. 2251350575 

Φαμ 2251029300 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΡΙΘΜ. 407/2017 

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΒΟΥ 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ Α’ 87), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ 

Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρςθμίζειρ 

ζςνηαξιοδοηικού πεπιεσομένος και άλλερ επείγοςζερ πςθμίζειρ 

εθαπμογήρ ηος Μνημονίος Σςνεννόηζηρ ηος ν. 4046/2012» και 

κςπίωρ ηος άπθπος 3. 

3. Τιρ διαηάξειρ ηος Νόμος 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α’ 85) Ρςθμίζειρ για 

ηην ηοπική ανάπηςξη, ηην αςηοδιοίκηζη και ηην αποκενηπωμένη 

διοίκηζη» και κςπίωρ ηων άπθπων 3 και 6. 

4. Τελ ππ’ αξηζκ. 15150/ 15.4.2014 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο θαη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Πξσηνβάζκηνη θαη 

Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο κε ην Ν. 

3852/ 2010 (Β’ 955). 

5. Τελ ππ’ αξηζκ. 43 κε ΑΠ 30565/6.8.2014 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, «Οξθσκνζία ησλ αηξεηώλ ησλ Γήκσλ, εγθαηάζηαζε ησλ 

λέσλ αξρώλ θαη εθινγή κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ 

(Γεκνηηθή Πεξίνδνο: 1ε Σεπηεκβξίνπ 2014- 31ε Απγνύζηνπ 2019)». 

6. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Λέζβνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59, 

παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/ 2010, έρεη δέθα ηξείο (13) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζνύλ 13 Αληηδήκαξρνη.  
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7. Τν λέν Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (ΦΔΚ 

Β’/395/21.2.2012). 

8. Τελ αλάγθε γηα εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α. νξίδεη ηνπο παξαθάησ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 

Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κε ζεηεία από ζήκεξα έσο ηελ 31ε  

Απγνύζηνπ 2019, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, θαη ηνπο 

κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο σο εμήο:  

 

1. ηνλ θ. Σζνππή Παλαγηώηε θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ κε 

αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ 

επηκέξνπο Τκεκάησλ απηήο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  

ii. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Θαηαγξαθήο θαη 

Γηεξεύλεζεο Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  

iii. Να ππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά 

εληάικαηα πιεξσκήο ησλ δαπαλώλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί από 

ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (άξζξν 58 παξ.1 πεξίπη.ε 

λ.3852/10,ΦΔΚ 114Α΄/2006, άξζξν 22 Β.Γ.15-6-1959, ΦΔΚ 

114Α΄/1959.ΔΣ Τκ.VII 175/2007, θαζώο θαη όια ηα έγγξαθα, 

απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

ππεξεζία. 

iv. Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο. 
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2. ηνλ θ. Θαηζαξό Θωλζηαληίλν θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Αλάπηπμεο - 

Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ θαη Σερληθώλ Τπεξεζηώλ κε αληηκηζζία θαη 

ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλωζεο & 

Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηκέξνπο Τκεκάησλ απηήο, νη 

αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό 

Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

ii. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ επηκέξνπο 

Τκεκάησλ απηήο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, πιελ ηνπ Τκήκαηνο 

Σπληήξεζεο Έξγσλ θαη Απηεπηζηαζίαο Βνξεηνδπηηθήο Λέζβνπ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξσπηλνύ δπλακηθνύ ηνπ Τκήκαηνο 

Σπληήξεζεο Έξγσλ θαη Απηεπηζηαζίαο Ννηηναλαηνιηθήο Λέζβνπ. 

iii. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/λζεο Γόκεζεο θαη ησλ επηκέξνπο Τκεκάησλ 

απηήο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.  

iv. Τνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επίβιεςε δξάζεσλ θαη ελεξγεηώλ πνπ 

ζηόρν έρνπλ ηνλ εληνπηζκό Δπξσπατθώλ, Δζληθώλ θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο, από ηα νπνία ν Γήκνο ζα αληιεί 

θνλδύιηα γηα ηελ εθαξκνγή  ηεο Αλαπηπμηαθήο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηαο.  

v. Τελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ, σο δηθαηνύρν θνξέα πξόηαζεο ζηα 

Τερληθά Γειηία ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ-πξάμεσλ-

ελεξγεηώλ θαζώο θαη ηελ ππνγξαθή Τερληθώλ Γειηίσλ σο λόκηκνο 

εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ σο Φνξέαο Πξόηαζεο.  
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vi. Τελ ππνγξαθή σο Υπεύζπλνπ ηεο Πξάμεο ζηα Τερληθά Γειηία ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ-πξάμεσλ-ελεξγεηώλ πνπ ππνβάιεη ν 

Γήκνο γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη εθηέιεζε  

vii. Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπηηιήλεο.  

 

3. ηελ θα Αληωλέιιε Αλαζηαζία θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Θνηλωληθήο 

Κέξηκλαο,  κε αληηκηζζία θαη ηεο κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/λζεο Θνηλωληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο & 

Πνιηηηζκνύ θαη ησλ επηκέξνπο Τκεκάησλ απηήο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ 

νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ, πιελ ηνπ Τκήκαηνο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Πνιηηηζκνύ, 

Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο.  

ii. Τον ζσνηονιζμό και ηην επίβλευη δράζεφν και ενεργειών ζε θέμαηα 

Κοινφνικής Προζηαζίας και Προζθοράς 

iii. Τον ζσνηονιζμό και ηην επίβλευη δράζεφν και ενεργειών για ηην 

ενίζτσζη ηης Γσναικείας Επιτειρημαηικόηηηας 

iv. Τον ζσνηονιζμό και ηην επίβλευη δράζεφν και ενεργειών θέμαηα 

Ιζόηηηας ηφν δύο Φύλφν. 

v. Τελ ππνγξαθή σο Υπεύζπλνπ ηεο Πξάμεο ζηα Τερληθά Γειηία ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ-πξάμεσλ-ελεξγεηώλ πνπ ππνβάιεη ν 

Γήκνο γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη εθηέιεζε γηα θπζηθό αληηθείκελν πνπ 

αθνξά ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο. 

vi.      Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπηηιήλεο.  

 

4. ηνλ θ. Θαξαζάββαο Ληθόιαν θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Πνηόηεηαο Εωήο, 

Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη 

Γ.Δ Θεξκήο κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ θαη ησλ 
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επηκέξνπο Τκεκάησλ απηήο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

ii. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/ζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, νη αξκνδηόηεηεο 

ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ.  

iii. Οξίδεηαη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

iv. Τελ παξαθνινύζεζε κειεηώλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

Πξαζίλνπ. 

v. Τελ επζύλε ησλ Γαζώλ θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ.  

vi. Τηο δξάζεηο γηα ηα αδέζπνηα δώα. 

vii. Τελ επνπηεία θαη επζύλε ησλ θνηκεηεξίσλ. 

viii. Τελ έθδνζε πάζεο θύζεσο αδεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ηνλ έιεγρν απηώλ. 

ix. Τε ρνξήγεζε άδεησλ άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

x. Τελ πξνζηαζία ηεο δεκνζίαο πγείαο, ηνλ πγεηνλνκηθό έιεγρν ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

xi. Τελ ιεηηνπξγία Γεκνηηθώλ θαη ιατθώλ αγνξώλ, εκπνξνπαλεγύξεσλ, 

πεξηπηέξσλ, πξντόλησλ θαπλνύ, ηρλειαηώλ νρεκάησλ, εκπνξηθώλ 

εθζέζεσλ πιελ δηεζλώλ, ςπραγσγηθώλ παηδεηώλ, θ.ιπ. ηελ άζθεζε 

ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ 

αδεηώλ επί ησλ αλσηέξσ. 

xii. Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο (π.ρ. άηνκα κε αλαπεξία θιπ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Αληηδήκαξρν Τερληθώλ Έξγσλ θαη Γόκεζεο. 

xiii. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ησλ πνιηηώλ Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Μπηηιήλεο θαη Γ.Δ. Λνπηξόπνιεο Θεξκήο, Γήκνπ Λέζβνπ. 

xiv. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 
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βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε  

Γεκνηηθή Δλόηεηα  Θεξκήο. 

xv. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λ. Θεξκήο. 

xvi. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε  Γεκνηηθή Δλόηεηα Λ. Θεξκήο. 

xvii. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

xviii. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

xix. Να θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

xx. Να εηζεγείηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

xxi. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λ. Θεξκήο 

xxii. Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο  

Λνπηξόπνιεο Θεξκήο πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

xxiii. Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Μπηηιήλεο θαη 

Λνπηξόπνιεο Θεξκήο.  

 

5. ηνλ θ. Θαηδάλν Γεώξγην, θαζ’ πιώλ Αληηδήκαξρν, Θαζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθιωζεο θαη Πξαζίλνπ, Γ.Δ. Δπεξγεηνύζα, Αγηάζνπ & 

Πνιηρλίηνπ, κε αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Tελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ θαη ζπκβάζεσλ  ηεο Γ/ζεο Θαζαξηόηεηαο θαη 

Αλαθύθιωζεο θαη ησλ επηκέξνπο Τκεκάησλ απηήο, νη αξκνδηόηεηεο 

ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ, πιελ ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεραλεκάησλ ηεο 

Ννηηαλαηνιηθήο Λέζβνπ (πνπ εδξεύνπλ ζηε Μπηηιήλε).  

ΑΔΑ: 6ΠΣΗΩΛΦ-ΖΘΖ
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ii. Τελ επζύλε γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζε ησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ηνπο θαη ηελ 

αλάγθε πεξηνδηθήο πξνιεπηηθήο ηνπο ζπληήξεζεο. 

iii. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο 

αλσηέξσ  Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

iv. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηηο αλσηέξσ  Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

v. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο αλσηέξσ Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

vi. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

vii. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

viii. Να θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

ix. Να εηζεγείηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

x. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα 

ζηηο αλσηέξσ  Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

xi. Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ζηηο αλσηέξσ  

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

xii. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ζηηο αλσηέξσ  

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο  

xiii. Τειεί ηνπο πνιηηηθνύο γάκνπο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Μπηηιήλεο θαη 

Δπεξγέηνπια, Αγηάζνπ & Πνιηρλίηνπ 

 

6. ηνλ θ. Αζηπξαθάθε Θωλζηαληίλν θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνύ 

ρσξίο αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

ΑΔΑ: 6ΠΣΗΩΛΦ-ΖΘΖ
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i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηνπ Σνκέα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Λέαο Γεληάο 

ηνπ Τκήκαηνο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ 

θαη Νέαο Γεληάο, γηα ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα 

Πνιηηηζκνύ, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

ii. Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπηηιήλεο.   

 

7. ηελ θα Ηωζεθέιιε Αζελά θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Δζεινληηθώλ 

Οξγαλώζεωλ, Λέαο Γεληάο θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε κε αληηκηζζία 

θαη ηεο κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηνπ Σνκέα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Λέαο Γεληάο 

ηνπ Τκήκαηνο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ 

θαη Νέαο Γεληάο, γηα ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα Λέαο 

Γεληάο, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό 

Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

ii. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηεο Γ/λζεο ΘΔΠ, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

iii. Τον ζσνηονιζμό και ηην επίβλευη δράζεφν και ενεργειών για ηην 

πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνύ.  

iv. Τον ζσνηονιζμό και ηην επίβλευη δράζεφν και ενεργειών για ηην 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. 

v. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ησλ πνιηηώλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο, Γήκνπ Λέζβνπ. 

vi. Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπηηιήλεο.   
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8. ηνλ θ. Θαηζαβέιε Παλαγηώηε, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Παηδείαο  ρσξίο 

αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο :  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηνπ Σνκέα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Λέαο Γεληάο 

ηνπ Τκήκαηνο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ 

θαη Νέαο Γεληάο, γηα ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα Σνκέα 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

ii. Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπηηιήλεο.   

 

9. ηνλ θ. Ακπνπιό Ηωάλλε, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Απηεπηζηαζίαο θαη 

θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ πνιίηε κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο 

παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Έξγωλ θαη 

Απηεπηζηαζίαο Λνηηναλαηνιηθήο Ιέζβνπ νη αξκνδηόηεηεο ησλ 

νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

ii. Τε δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο 

Λέζβνπ (πνπ εδξεύνπλ ζηε Μπηηιήλε). 

iii. Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μπηηιήλεο.  

 

 

10. ηνλ θ. Βέξξν Σαμηάξρε θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρν Θαιινλήο, Πέηξαο 

θαη Κήζπκλαο, κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ 

αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο 

αλσηέξσ  Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 
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ii. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Καιινλήο θαη Πέηξαο θαζώο θαη 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μήζπκλαο. 

iii. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Καιινλήο θαη Πέηξαο θαζώο θαη ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μήζπκλαο. 

iv. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

v. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

vi. Να θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

vii. Να εηζεγείηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

viii. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα 

ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Καιινλήο θαη Πέηξαο θαζώο θαη ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Μήζπκλαο 

ix. Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ησλ Γεκνηηθώλ 

Δλνηήησλ  Καιινλήο, Πέηξαο θαη Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεζπκλαο,  

πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

x. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο 

Καιινλήο, Πέηξαο θαη Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μήζπκλαο. 

xi. Τειεί ηνπο πνιηηηθνύο γάκνπο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Καιινλήο, 

Πέηξαο,  θαη Μεζπκλαο. 

 

11. ηνλ θ. Αξκελάθα Δκκαλνπήι θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρν Πιωκαξίνπ, 

ρσξίο αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Πισκαξίνπ. 
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ii. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πισκαξίνπ. 

iii. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Πισκαξίνπ. 

iv. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

v. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

vi. Να θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

vii. Να εηζεγείηαη ηηο  απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

viii. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα 

ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηα Πισκαξίνπ. 

ix. Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Πισκαξίνπ πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

x. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Πισκαξίνπ 

xi. Τειεί ηνπο πνιηηηθνύο γάκνπο ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Πισκαξίνπ. 

 

12. ηνλ θ. Φωκά Ληθόιαν θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρν Γέξαο, ρσξίο αληηκηζζία 

θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γέξαο. 

ii. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Γέξαο. 

iii. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Γέξαο. 
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iv. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

v. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

vi. Να θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

vii. Να εηζεγείηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

viii. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Γέξαο. 

ix. Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Γέξαο πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

x. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Γέξαο. 

xi. Τειεί ηνπο πνιηηηθνύο γάκνπο ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Γέξαο.  

 

 

13. ηνλ θ. Ρνύζζε Κηραήι θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρν γηα ηε Γεκνηηθή 

Δλόηεηα Δξεζνύ-Αληίζζεο, ρσξίο αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο 

παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:  

i. Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Δξεζνύ-Αληίζζεο. 

ii. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Δξεζνύ-Αληίζζεο. 

iii. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Δξεζνύ-Αληίζζεο. 
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iv. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

v. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

vi. Να θαηαξηίδεη ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

vii. Να εηζεγείηαη ηηο  απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

viii. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Δξεζνύ-Αληίζζεο. 

ix. Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Δξεζνύ-Αληίζζεο πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

x. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Δξεζνύ-Αληίζζεο. 

xi. Τειεί ηνπο πνιηηηθνύο γάκνπο ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Δξεζνύ-

Αληίζζεο. 

 

Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ αξκνδηόηεηεο πνπ κεηαβηβάδεη ζηνπο Αληηδεκάξρνπο ν 

Γήκαξρνο, πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη νη αξκνδηόηεηεο γηα ζέκαηα 

δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

B. Σηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηηο αξκνδηόηεηεο 

αζθεί ν Γήκαξρνο. 

 

Γ. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ ζα αζθεί 

Αληηδήκαξρνο, πνπ ζα νξίδεηαη κε Απόθαζε ηνπ Γήκαξρνπ. 
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Γ. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ 

ή ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο Γήκαξρνο Λέζβνπ 

 

ππξίδωλ Γαιελόο  
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