
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μυτιλήνη 24-04-2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                  Αριθ.πρωτ. 19091 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                          

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1328/2019 

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των 

Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρυθμίσεις 

συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις 

εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» και 

κυρίως του άρθρου 3. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α’ 85) Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση» και κυρίως των άρθρων 3 και 6. 

4. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και 

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 

3852/ 2010 (Β’ 955). 

5. 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)». 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, 

παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, έχει δέκα τρείς (13) Δημοτικές Ενότητες και 

επομένως μπορεί να ορισθούν 13 Αντιδήμαρχοι.  

7. Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 

Β’/395/21.2.2012). 
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8. Την αριθ. 407/2017 απόφαση Δημάρχου Λέσβου «περί τοποθέτησης 

Αντιδημάρχων Δήμου Λέσβου». 

9. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Ορίζει τον παρακάτω δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο 

του Δήμου Λέσβου, με θητεία από σήμερα έως την 31η  Αυγούστου 2019, 

εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες 

ως εξής: 

   Τον κ. Εμμανουήλ Αρμενάκα κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής 

Ενότητας Αγιάσου, Δήμου Λέσβου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες:  

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας του 

προσωπικού, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένες στην 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 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 στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. 

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

της Δημοτικής Ενότητα Αγιάσου. 

ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας 

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

Αγιάσου. 

xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Αγιάσου. 

      Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο ο 

Δήμαρχος, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα 

διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

      Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 

     Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού 

ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 
 

Σπυρίδων Γαληνός  
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