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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Μστιλήνε 01-09-2019 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                            

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΡΙΘΜ. 2 /2019 

Ο Γήμαρτος Μστιλήνες 

            Αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/ 2006 «Κώδηθαο Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ»  (Α’ 114) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 94 ηνπ  

Ν. 3852/2010. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ Α’ 87), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ 

44 ηνπ Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138). 

3. Τνλ Οξγαληζκό Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο.  

4. Τελ αλάγθε αλάζεζεο ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο ζε κέιε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, γηα 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Ορίδει ηνπο παξαθάησ Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 

Δντεταλμένοσς Γεμοτικούς σμβούλοσς ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο, 

αλαζέηνληαο ζε απηνύο ηελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ (πιελ ρξεκαηηθώλ 

εληαικάησλ), πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ «κε εληνιή Δεκάξρνπ» : 

1. Τνλ κ. Ιωάννε Άνεμο τοσ τασρού Εληεηαικέλν Δεκνηηθό 

Σύκβνπιν, γηα ηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Αγηάζνπ, αναθέτοντας σε αυτόν:  

i. Τελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ 

«κε εληνιή Δεκάξρνπ», ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Αγηάζνπ.  

ii. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Αγηάζνπ. 
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iii. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Αγηάζνπ. 

iv. Σπλεξγάδεηαη κε ην Πξόεδξν ηεο  Κνηλόηεηαο Αγηάζνπ γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

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

ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Αγηάζνπ 

vi. Επνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Δεκνηηθήο 

Ελόηεηαο Αγηάζνπ πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

2. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο «κε εληνιή Δεκάξρνπ» ηεο 

Δεκνηηθή Ελόηεηα Αγηάζνπ ηνλ θ. Υαραλάμποσς σμεών τοσ  

Γεμετρίοσ Εληεηαικέλν Δεκνηηθό Σύκβνπιν, γηα ηε Δεκνηηθή Ελόηεηα 

Δσεργέτοσλα, αναθέτοντας σε αυτόν: 

i. Τελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ 

«κε εληνιή Δεκάξρνπ», ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Επεξγέηνπια.  

ii. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Επεξγέηνπια. 

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

βξίζθεηαη ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Επεξγέηνπια. 

iv. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο 

ησλ  Κνηλνηήησλ ηεο Δεκ. Ελόηεηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

v. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

vi. Να θαηαξηίδεη ηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

vii. Να εηζεγείηαη ηηο  απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηνλ αξκόδην  

Αληηδήκαξρν. 

viii. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα 

ζέκαηα ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Επεξγέηνπια. 

ix. Επνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Δεκνηηθή Ελόηεηα 

Επεξγέηνπια πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
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x. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο «κε εληνιή 

Δεκάξρνπ» ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Επεξγέηνπια. 

3. ηνλ θ. Γεμήτριο Βαρβαγιαννε τοσ Παναγιώτε Εληεηαικέλν Δεκνηηθό 

Σύκβνπιν, γηα ηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Πλωμαρίοσ, αναθέτοντας σε αυτόν: 

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

έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

βεβαηώζεσλ «κε εληνιή Δεκάξρνπ», ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Πισκαξίνπ  

ii. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ 

εθηεινύληαη ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Πισκαξίνπ. 

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

βξίζθεηαη ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Πισκαξίνπ. 

iv. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

v. Να ζπγθαιεί θαη λα πξνεδξεύεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ Σπκβνπιίσλ Πεξηνρήο. 

vi. Να θαηαξηίδεη ηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα 

θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά. 

vii. Να εηζεγείηαη ηηο  απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηνλ αξκόδην 

θαζ ύιελ Αληηδήκαξρν. 

viii. Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα 

ζέκαηα ζηε Δεκνηηθή Ελόηεηα Πισκαξίνπ. 

ix. Επνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Δεκνηηθήο 

Ελόηεηαο Πισκαξίνπ πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

x. Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο «κε εληνιή 

Δεκάξρνπ» ηεο Δεκνηηθή Ελόηεηα Πισκαξίνπ. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 

                                                                     ΔΤΣΡΑΣΙΟ  ΚΤΣΔΛΗ 


