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ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ 

ΑΠΟΦΑΖ  1/2019 

 

Ο Γήκαρτος Κσηηιήλες 

 

             Έτοληας σπόυε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α' 87), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ.4555/2018 (Α’ 133) Πξφγξακκα Θιεηζζέλεο Η, αλαθνξηθά κε 

ηνλ νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ 

Λ.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3.  Τελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΘ 1327/17.04.2019 ηεχρνο B’) απφθαζε ΥΠ.ΔΣ. 

"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φψξαο, ζχκθσλα κε 

ην λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη." 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α' 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

άξζξν 33 ηνπ Λ.4483/2017 (Α’ 107) θαη ηεο παξ. 3 ε' άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), 

αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

5. Τα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (απνθ. ΓΠ-

191/20.3.2014 (Β’ 698)) γηα ηνλ Γήκν Κπηηιήλεο  ζχκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο ηνπ 

αλέξρεηαη ζηνπο 57.872 θαηνίθνπο. 

6. Τν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Κπηηιήλεο  έρε έμη (6) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

7. Τν γεγνλφο φηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνχλ έμη (6) Αληηδήκαξρνη. 

8. Τελ εγθχθιην ΥΠ.ΔΣ. εγθ.82/59633/20.08.2019:Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ. 

9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 154 ηνπ Λ. 4600/2019 (γηα ηελ Σχζηαζε Λέσλ Γήκσλ) 

10.Τνλ Κεηαβαηηθφ  Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 

                                                ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Α. Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνχο Σπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο  σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ 

Γήκνπ Κπηηιήλεο, κε ζεηεία απφ 01.09.2019 κέρξη 31.08.2020 εληφο ηεο ηξέρνπζαο 

δεκνηηθήο πεξηφδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο σο εμήο: 

 



1.Τνλ θ. Παλαγηώηε Θαηζαβειιε ηοσ Θεοδώροσ θαζ΄πιελ Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθψλ 

θαη Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, κε αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

  Α.  Οηθολοκηθώλ ζεκάηφλ  θαη ηδίφς:  

   Τελ επνπηεία θαη επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

βεβαηψζεσλ, ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ησλ: 

Πξνζφδσλ, ΤΑΠ θαη Τειψλ Θαζαξηφηεηαο-Φσηηζκνχ, Βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ,  Φξεκαηηθά 

Δληάικαηα Πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ  εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο (αξζ.58 παξ.1 πεξηπη. ε Λ. 3852/2010, αξζ. 22 Β.Γ. 15.6.1959 ΦΔΘ 

114Α/1959 ΔΣ Τκ.VII 175/2007) Διέγρνπ Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Τακεηαθήο Βεβαίσζεο 

Δηζπξάμεσλ Θνηλνπνηήζεσλ θνξνινγεηέαο χιεο, Πξνυπνινγηζκνχ, Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ, 

Πξνκεζεηψλ, Ινγηζηεξίνπ - Γηπινγξαθηθνχ, Τακείνπ, Γηαρείξηζεο πιηθψλ θαη απνζεκαηηθνχ 

εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, Γηαρείξηζεο πιηθψλ θαη απνζεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, θαζψο θαη 

φια ηα έγγξαθα, απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη πξάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 

     Τελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε αλακφξθσζε, 

κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

    Β. Γηοηθεηηθώλ ζεκάηφλ  θαη ηδίφς:  

  ηελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ, 

Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Ιεμηαξρείνπ, Γεκνηνινγίνπ, Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο, 

Πξσηνθφιινπ & Γηεθπεξαίσζεο.   

  ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.  

  ηε  ρνξήγεζε αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.  

  ηελ ηέιεζε  πνιηηηθψλ γάκσλ, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κπηηιήλεο.  

  ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηψλ.  

  ηε ιεηηνπξγία ησλ ΘΔΠ.    

  ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ Αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ. 

  ηε ιεηηνπξγία ηεο Λνκηθήο Υπεξεζίαο Γήκνπ Κπηηιήλεο. 

  ηελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ κφληκεο θαηνηθίαο Γήκνπ Κπηηιήλεο.  

  ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο. 

2. ηνλ θ. Δσζηράηηο Σδηκή ηοσ Προθοπίοσ θαζ' χιελ Αληηδήκαξρν Τερληθήο Υπεξεζίαο 

θαη ππεξεζίαο Γφκεζεο, κε αληηκηζζία,  θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 



Α. Σετληθώλ Τπερεζηώλ, θαη ηδίσο  ηελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ Τερληθψλ Υπεξεζηψλ θαη ησλ 

επηκέξνπο Τκεκάησλ απηήο  θαη αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα,  

ηεο Γηεχζπλζεο ησλ Τερληθψλ Έξγσλ, Τερληθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Υπνζηήξημεο - Τερληθφ 

Αξρείν, Πξνγξακκαηηζκνχ, Κειεηψλ θαη Δπίβιεςεο Έξγσλ, Δθηέιεζεο Έξγσλ Οδνπνηίαο, 

Δθηέιεζεο Θηηξηαθψλ Έξγσλ, Δθηέιεζεο Έξγσλ Υπαίζξησλ Φψξσλ, Δθηέιεζεο Έξγσλ 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ, Γηθηχσλ, ηερληθψλ Σπλεξγείσλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οξγάλσζεο Κειεηψλ - 

Δπίβιεςεο έξγσλ, ηελ επζχλε  ηνπ Τκήκαηνο Σπληήξεζεο Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο. 

  Τελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ σο δηθαηνχρνπ θνξέα πξφηαζεο ζηα Τερληθά Γειηία ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ-πξάμεσλ-ελεξγεηψλ θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή Τερληθψλ Γειηίσλ 

σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ σο Φνξέαο πξφηαζεο. Τελ ππνγξαθή σο ππεπζχλνπ ηεο 

Πξάμεο ζηα Τερληθά Γειηία ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ-πξάμεσλ-ελεξγεηψλ πνπ 

ππνβάιιεη ν Γήκνο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη εθηέιεζε. 

Β. Σελ εποπηεία θαη εσζύλε ηες Γ/λζες Γόκεζες  θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

ηνπ Γήκνπ θαη, ζπγθεθξηκέλα,   ησλ αξκνδηνηήησλ Πνιενδνκίαο, Φσξνηαμίαο θαη ρξήζεσλ γεο, 

Πνιενδνκηθψλ Κειεηψλ, Τνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ, Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ θαη Διέγρνπ.  

Γ. Τελ ηέιεζε Πνιηηηθψλ Γάκσλ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κπηηιήλεο. 

 

3.  ηνλ θ. Δσζηράηηο Γαγθιή  ηοσ Ηφάλλε  θαζ΄ χιελ Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο, κε αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

Α. Σελ εποπηεία θαη εσζύλε ηες Γ/λζες Θαζαρηόηεηας θαη Αλαθύθιφζες.  

  Τελ επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε γηα ην ζπληνληζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

ππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ζπκβάζεσλ ηεο Γ/λζεο 

Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο θαη ησλ επί κέξνπο Τκεκάησλ απηήο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. Δπίζεο επζχλε ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ, ηεο απνθνκηδήο  θαη δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ, θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

απαηηνχληαη θάζε θνξά ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

  Τελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ηεο 

θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ηνπο θαη ηελ αλάγθε πεξηνδηθήο πξνιεπηηθήο ηνπο ζπληήξεζεο. 

  Τελ ηέιεζε Πνιηηηθψλ Γάκσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Κπηηιήλεο θαη Ινπηξφπνιεο Θεξκήο. 

 

4.  ηνλ θ. Παλαγηώηε Σζαθύρε ηοσ Γεκεηρίοσ θαζ΄πιελ Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνχ θαη 

Τνπξηζκνχ, κε αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

    Α. Tελ εποπηεία θαη εσζύλε ηες Γ/λζες Ποιηηηζκού θαη Σοσρηζκού. 

   Τελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηζηνηρψλ 

ππεξεζηψλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ 

ηνπ Τνκέα Πνιηηηζκνχ, Τνπξηζκνχ, Λέαο Γεληάο, Τκήκα Παηδείαο , Γηα βίνπ Κάζεζεο,  θαη  ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 



    Τελ ηέιεζε Πνιηηηθψλ Γάκσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Κπηηιήλεο, Πισκαξίνπ, Γέξαο, 

Δπεξγέηνπια, Αγηάζνπ. 

 

5.  ηνλ θ. Θοσλέιιε Θφλζηαληίλο ηοσ Παλαγή  θαζ΄πιελ Αληηδήκαξρν Πνηφηεηαο Εσήο, 

Πεξηβάιινληνο  Πξαζίλνπ, θαη Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ινπηξφπνιεο Θεξκήο, κε αληηκηζζία, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

  Α.Tελ εποπηεία, εσζύλε ηες Γ/λζες Περηβάιιοληος θαη Πραζίλοσ, Ποηόηεηας Εφής. 

    Τελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ έιεγρν θαη 

ππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Πξαζίλνπ, Πνηφηεηαο δσήο, ησλ επηκέξνπο Τκεκάησλ απηήο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο. 

     Τελ παξαθνινχζεζε κειεηψλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, πξαζίλνπ. 

     Τελ επζχλε ησλ δαζψλ θαη δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ. 

     Τηο δξάζεηο γηα ηα αδέζπνηα δψα. 

     Τελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ θνηκεηεξηψλ 

     Τελ έθδνζε πάζεο θχζεσο αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

     Τε ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

     Τελ πξνζηαζία ηεο δεκνζίαο πγείαο ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

     Τε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ, εκπνξνπαλεγχξεσλ, πεξηπηέξσλ, πξντφλησλ 

θαπλνχ, ηρλειαηψλ νρεκάησλ, εκπνξηθψλ εθζέζεσλ πιελ δηεζλψλ, ςπραγσγηθψλ παηδείσλ, 

θ.ι.π. ηελ άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ επί 

ησλ αλσηέξσ. 

      Κεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ πεδφδξνκσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

ηξνρνθφξσλ πνπ αλήθνπλ ζε  εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε αλαπεξία ,θ.ι.π.) ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Αληηδήκαξρν Τερληθψλ Υπεξεζηψλ. 

    Β.Σελ εποπηεία Γεκοηηθής Δλόηεηας Ιοσηρόποιες Θερκής. 

    Tελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνλ έιεγρν θαη 

ππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Ινπηξφπνιεο Θεξκήο. 

    Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γ.Δ 

Ινπηξφπνιεο Θεξκήο. 

    Κεξηκλά γηα ηελ θαιή  θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γ.Δ. 

Ινπηξφπνιεο Θεξκήο. 

    Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξφεδξνπο ησλ Θνηλνηήησλ  γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 



    Σπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ ηεο 

Πεξηνρήο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξεζία δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηνχ, θαη εηζεγείηαη ηηο 

απνθάζεηο ηηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

   Κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ζέκαηα Γ.Δ Ινπηξφπνιεο 

Θεξκήο. 

   Υπνγξαθή ησλ βεβαηψζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ινπηξφπνιεο Θεξκήο. 

   Τέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Κπηηιήλεο θαη Ινπηξφπνιεο Θεξκήο Γήκνπ 

Κπηηιήλεο. 

 

6. ηνλ θ. Καλούζο Παράζτο ηοσ Ιάκπροσ θαηά ηφπν Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Γέξαο, κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

    Tελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνλ έιεγρν θαη 

ππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Γέξαο. 

    Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεκνηηθή 

Δλφηεηα Γέξαο. 

    Κεξηκλά γηα ηελ θαιή  θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Γέξαο. 

    Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξφεδξνπο ησλ Θνηλνηήησλ  γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

    Σπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ ηεο 

Πεξηνρήο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξεζία δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηνχ, θαη εηζεγείηαη ηηο 

απνθάζεηο ηηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

   Κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ζέκαηα Γ.Δ Γέξαο. 

   Υπνγξαθή ησλ βεβαηψζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γέξαο. 

   Τέιεζε  πνιηηηθψλ γάκσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, Γέξαο, Πισκαξίνπ, Δπεξγέηνπια, Αγηάζνπ.   

7. Οη αλσηέξσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη 

κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

8. Ζ αλάθιεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

9. Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβάδεη ζηνπο Αληηδεκάξρνπο ν Γήκαξρνο 

Κπηηιήλεο πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη νη αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

10.  Τηο αξκνδηφηεηεο ησλ Αληηδεκάξρσλ πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη αζθεί ν Γήκαξρνο 

ή ν Αληηδήκαξρνο πνπ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κπηηιήλεο. 

 



11.  Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηα θαζήθνληα ηνπ, ζα αζθεί Αληηδήκαξρνο 

πνπ ζα νξίδεηαη κα απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κπηηιήλεο. 

12 Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ ππάξρεη 

εκεξήζηα, ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Λνκνχ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο  θαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ». 

                                                            Ο    ΓΖΚΑΡΥΟ   ΚΤΣΗΙΖΛΖ 

 

                                                                                            ΔΤΣΡΑΣΗΟ  ΘΤΣΔΙΖ 

 
 


