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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Μυτιλήνη  02-09-2019 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                            Αριθ. Πρωτ.  1022 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ 

 

                                                   ΑΠΟΥΑΗ ΑΡΙΘ. 3/2019 

                                                   Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης 

                     Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α. των άρθρων 58,  82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87). 

β.  του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  (Α’ 114). 

γ. του Ν.4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι». 

δ. του Ν. 4600/2019 (για την Σύσταση Νέων Δήμων).  

2. Την υπ’ αριθμ. 88 με ΑΠ 59846/21.08.2019 εγκύκλιο του  Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών-κατοίκων σε αυτές, και 

πέραν  των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων (σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο) των Προέδρων Κοινοτήτων.  

                                    Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ε Ι 

Την ανάθεση υπογραφής με «εντολή Δημάρχου Μυτιλήνης» των κάτωθι 

εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους Προέδρους Κοινοτήτων 

Δήμου Μυτιλήνης : 

o Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας. 

o Θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

o Βεβαιώσεις για ανόρυξη γεωτρήσεων. 

o Οποιαδήποτε βεβαίωση και εν γένει έγγραφο αναφορικά με τη 

λειτουργία των κοιμητηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας. 

o Βεβαιώσεις κατοχής-εκτροφής ζώων. 

o Βεβαιώσεις καλλιέργειας-παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 

o Βεβαιώσεις χορήγησης αγροτικής άδειας σε στρατεύσιμους. 

o Βεβαιώσεις έκδοσης άδειας αγροτικού αυτοκινήτου – ταξινόμηση. 

o Βεβαιώσεις για άρδευση ή όχι κτήματος.  
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o Βεβαιώσεις για παραχώρηση σε κοινή χρήση λωρίδων γης σε δρόμο 

οικισμών πλάτους κάτω των 4m (Με συμβολαιογραφική πράξη και 

αυτοψία από την αρμόδια Δημοτική υπηρεσία). 

o Βεβαιώσεις για συνδέσεις με ΔΕΗ (με ενημέρωση και συνεργασία της 

αρμόδιας υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης). 

o Βεβαίωση αγροτικής απασχόλησης (κύριο ή δευτερεύων επάγγελμα). 

o Πιστοποιητικό οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης για απόρους. 

o Πιστοποιητικό ελαιοκτημάτων. 

o Βεβαίωση για νομιμοποίηση γεωτρήσεων. 

o Δικαιολογητικό για λήψης επιδοτήσεων, ενίσχυση ή παροχή των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Τα ανωτέρω  έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα υπογράφονται από 

τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δήμου  Μυτιλήνης  υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

1. Θα πρόκειται για αιτήματα πολιτών εντός των ορίων της Κοινότητας  που 

έχουν εκλεγεί. 

2. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις 

υπηρεσίες, της κατά τόπον αρμοδίας  Κοινότητας που υπάγεται, η οποία 

θα πρωτοκολλείται δια του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Δήμου 

Μυτιλήνης  και μόνο, θα συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και θα 

χορηγείται το αιτούμενο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση απευθείας 

ανάλογα και με την περίπτωση από τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 

3. Το πρωτόκολλο είναι ηλεκτρονικό, είναι ένα ενιαίο για όλο το Δήμο 

Μυτιλήνης και η διακίνηση της αλληλογραφίας θα γίνεται μέσω αυτού. 

4. Οι αιτήσεις των πολιτών, προς εξυπηρέτηση τους, θα μπορούν να 

παραλαμβάνονται από τους Προέδρους της Κοινότητας ή τους ορισθέντες 

Γραμματείς αυτών, οι οποίοι με δική τους ευθύνη θα φροντίζουν για την 

πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση τους. 

5. Τα εν λόγω έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση θα υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο της Κοινότητας, εφόσον ο ίδιος έχει ιδίαν αντίληψη και εντός 

του πλαισίου που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν 

γνωρίζει επί του αιτούντος θέματος δύναται  να ζητηθεί η σύγκλιση του 

αρμοδίου φορέα κατά τόπον Κοινότητας (όπου κατά περίπτωση υπάρχει) 

για να αποφανθεί αυτό, είτε να ζητηθεί η προσκόμιση οποιουδήποτε  
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δικαιολογητικού κριθεί ως αναγκαίο κατά περίπτωση (π.χ.Υπεύθυνες 

δηλώσεις, εκκαθαριστικά ένορκες βεβαιώσεις). 

6. Οι  Κοινότητες του Δήμου Μυτιλήνης θα διαθέτουν σφραγίδες του Δήμου 

για την σφράγιση των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η 

οποία θα πραγματοποιείται με ευθύνη των Προέδρων Κοινοτήτων. 

7. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά (λόγος ακυρότητας) στης αντίστοιχες Δ/νσεις (σύμφωνα 

με το αντικείμενο του θέματος)  του Δήμου Μυτιλήνης. 

8. Όλα τα ανωτέρω θα υπογράφονται «με εντολή Δημάρχου Μυτιλήνης» 

και θα χορηγούνται από τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου 

Μυτιλήνης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την κειμένη νομοθεσία κατά 

περίπτωση. 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

                                                                  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΚΥΤΕΛΛΗΣ 

 

 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιείται : 

o Στο Γραφείο Δημάρχου. 

o Στους Αντιδημάρχους του Δήμου Μυτιλήνης. 

o Στους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μυτιλήνης. 

o Σε όλους τους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης. 

o Στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυτιλήνης. 

o Στις Διευθύνσεις του Δήμου Μυτιλήνης. 

o Στις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες σε όλες τις  Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης. 


