
 

 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                         Μυτιλινθ 13-09-2019                                                        
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ     
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                
ΤΜΘΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ                                                                                                 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΘΤΩΩΝ &                               
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ                            
 

 

 

A Π Ο Φ Α  Η ΑΡΙΘ. 116/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ  

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 161 και 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Αϋ143) «Κφρωςθ 

του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων», όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε  με τθν παρ. 1β του άρκρου   15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Αϋ). 

3. Τθν με αρικ. πρωτ. 74802/29-12-2010 αρικ. 55 εγκφκλιο του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν περί «Γενικϊν Γραμματζων Διμων». 

4. Τθν αρικ. 42858/23-8-2019 (ΦΕΚ 3244 Βϋ) απόφαςθ του Συντονιςτι 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου «Μεταβατικόσ Οργανιςμόσ Εςωτερικισ 

Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ) του Διμου Μυτιλινθσ». 

5. Τα υποβλθκζντα από τον κ. Κουντουρζλλθ Θρακλι δικαιολογθτικά από τα οποία 

προκφπτει ότι πλθροί τα γενικά προςόντα πρόςλθψθσ, δεν ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπο του τα κωλφματα των άρκρ. 11 και 17 του Ν. 3584/2007 και δεν είναι 

υπάλλθλοσ του Διμου Μυτιλινθσ, ι ςυγγενισ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι 

και β βακμοφ ωσ προσ τον Διμαρχο (άρκρ. 167). 
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6. Τθν με αρικ. πρωτ. 668/11-09-2019 βεβαίωςθ πρόβλεψθσ πίςτωςθσ κάλυψθσ 

δαπάνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου για τθν πρόςλθψθ 

Γενικοφ Γραμματζα ςτο Διμο Μυτιλινθσ. 

7. Τθν ανάγκθ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του Διμου Μυτιλινθσ. 

 

Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε 

 

Διορίηουμε από 13 επτεμβρίου 2019 ςτθ κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα του 

Διμου Μυτιλινθσ τον Θρακλι Κουντουρζλλθ του Χαραλάμπουσ (Α.Δ.Τ ΑΒ 

933041), μόνιμο υπάλλθλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αιγαίου και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ, κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ, με βακμό Αϋ Ρτυχιοφχο α) του 

Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου και β) τθσ 

Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Μυτιλινθσ. 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Διμου ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

 Ο Γενικόσ Γραμματζασ υποςτθρίηει το Διμαρχο ςτα διοικθτικά του 
κακικοντα υλοποιϊντασ τισ αρμοδιότθτεσ που του εκχωρεί ο Διμαρχοσ με 
απόφαςι του. 

 Οι αρμοδιότθτζσ του αφοροφν κυρίωσ τον ςυντονιςμό των δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με το Γενικό Διευκυντι, αν δεν υπάρχει με τουσ 
αρμόδιουσ Διευκυντζσ των υπθρεςιϊν του Διμου Λζςβου, ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται με αποδοτικό τρόπο θ αποτελεςματικότθτα ςτθν επίτευξθ 
των περιοδικϊν ςτόχων και προγραμμάτων που αποφαςίηονται από τα 
πολιτικά όργανα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Ειδικότερα ο Γενικόσ Γραμματζασ: 
1. Ραρζχει οδθγίεσ, δίνει κατευκφνςεισ και γενικότερα ςυντονίηει τισ υπθρεςίεσ 

του Διμου κατά τθν άςκθςθ του ζργου τουσ, ςε ςυνεργαςία με το Γενικό 
Διευκυντι και με τουσ αντίςτοιχουσ Ρροϊςταμζνουσ των υπθρεςιϊν του 
Διμου Μυτιλινθσ. 

2. Μεριμνά για τθν επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κεμάτων που 
είναι προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 
ςφμφωνα με τθν θμεριςια διάταξθ ι που ζχουν ιδθ ςυηθτθκεί ςε αυτά, 
κακϊσ και να υποςτθρίηει ενϊπιον των ανωτζρω οργάνων εφόςον κρίνεται 
απαραίτθτο από τον Ρρόεδρό τουσ. 

3. Ραρακολουκεί τθν διαδικαςία εφαρμογισ των αποφάςεων του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ και 
τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου 
Μυτιλινθσ. 

4. Συμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου και των 
ετιςιων Ρρογραμμάτων Δράςθσ του Διμου, παρακολουκεί τθν επίτευξθ των 
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περιοδικϊν ςτόχων και τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων προγραμμάτων που 
αποφαςίηονται από τα πολιτικά όργανα του Διμου. 

5. Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ετοιμαςία των περιοδικϊν απολογιςμϊν δράςθσ 
του Διμου ςφμφωνα προσ τα αντίςτοιχα προγράμματα ι τισ ςυγκεκριμζνεσ 
αποφάςεισ κα ενθμερϊνει ςχετικά τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. 

6. Οργανϊνει κάκε νζα υπθρεςία που δθμιουργείται ςτο Διμο και μεριμνά για 
τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικισ δράςθσ των υπθρεςιϊν του 
Διμου, τθν προςαρμογι τθσ λειτουργίασ τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ και τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ςτελεχικοφ δυναμικοφ και 
των τεχνικϊν μζςων του Διμου. 

7. Δφναται να ςυγκαλεί περιοδικά ι κατά περίπτωςθ Συντονιςτικά Συμβοφλια 
ςτα οποία μετζχουν με εκπροςϊπουσ τουσ το ςφνολο ι μζροσ (ανάλογα με 
ομοιογενι κεματικά αντικείμενα) των υπθρεςιϊν του Διμου Μυτιλινθσ. 

8. Ραρακολουκεί τισ δραςτθριότθτεσ των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου και 
ςυνεργάηεται με τισ Διοικιςεισ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εναρμόνιςθ 
των αποτελεςμάτων από τθ δραςτθριοποίθςι τουσ προσ τουσ ςτόχουσ του 
Διμου. 

9.  Υπογράφει τισ αποφάςεισ χοριγθςθσ αδειϊν με ι χωρίσ αποδοχζσ και 
μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό των υπαλλιλων του 
Διμου Μυτιλινθσ, μζχρι να διοριςτεί Γενικόσ Διευκυντισ ςτο Διμο 
Μυτιλινθσ, με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του πολιτικοφ οργάνου. 

10. Υπογράφει ζγγραφα ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που του εκχωρεί ο 
Διμαρχοσ Λζςβου. Ραραλαβι  ειςερχομζνων εγγράφων από το πρωτόκολλο 
του Διμου και χαρακτθριςμόσ αυτϊν. Ραραλαβι εξϊδικων και παντόσ 
είδουσ ειςερχομζνων δικαςτικϊν αποφάςεων, εγγράφων. 

11. Οι παραπάνω αρμοδιότθτεσ αςκοφνται από τον Γενικό Γραμματζα χωρίσ να 
ειςζρχεται ςε τομείσ αρμοδιοτιτων των Αντιδθμάρχων του Διμου 
Μυτιλινθσ. 

Ο Διμαρχοσ μπορεί με απόφαςι του και με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 5 του 
Ν. 3584/2007 να εκχωρεί και άλλεσ αρμοδιότθτεσ ςτον Γενικό Γραμματζα 
του Διμου (παρ. 2 , άρκρ. 38, Ν. 3801/2009 με τθν οποία προςτζκθκε θ παρ. 
6 του άρκρ. 161 του Ν. 3584/2007). 

Ο Διμαρχοσ μπορεί με απόφαςι του να ανακζτει ςτον Γενικό Γραμματζα 
τθν υπογραφι με εντολι του, εγγράφων και πιςτοποιθτικϊν, πλθν 
χρθματικϊν ενταλμάτων (παρ. 5 , άρκρ. 161, Ν. 3584/2007). 

Πποιο ηιτθμα προκφψει που χρειάηεται αποςαφινιςθ αντιμετωπίηεται 
από τθν Δθμοτικι Αρχι ι τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου Μυτιλινθσ. 

Με τον ανωτζρω διοριςμό, αναςτζλλεται θ άςκθςθ κακθκόντων του 
υπαλλιλου ςτθν κφρια κζςθ του ςτθ Γενικι Γραμματεία Αιγαίου και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. 

Με τθν απαλλαγι των κακθκόντων του από τθ κζςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα, ο υπάλλθλοσ επανζρχεται αυτοδικαίωσ ςτθ κζςθ που κατείχε 
πριν το διοριςμό του. 

Με τθν παροφςα απόφαςθ μασ προκαλείται δαπάνθ ςτο Διμο Μυτιλινθσ 
θ οποία ζχει προβλεφκεί ςε ςχετικι πίςτωςθ ςτον Κ.Α. 00.6031 ‘’Τακτικζσ 
Αποδοχζσ Γενικοφ Γραμματζα, Ειδικϊν Συνεργατϊν και λοιπϊν’’ του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ, οικονομικοφ ζτουσ 2019. 
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Ο αρικμόσ Βεβαίωςθσ πρόςλθψθσ ςτο Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου είναι ο 1242732313/13-09-2019. 
 
Θ παροφςα απόφαςι μασ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτο Ρρόγραμμα 
«Διαφγεια» κα να κοινοποιθκεί ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου Μυτιλινθσ 
και των Νομικϊν Ρροςϊπων αυτοφ. 

                                                                   
                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΕΛΗ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γενικι Γραμματεία Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ  
Τμιμα Ρροςωπικοφ-Οργάνωςθσ  
Μ. Αςίασ 2 811 00 Μυτιλινθ 

2. Ανωτζρω ενδιαφερόμενο 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλινθ, 13-9-2019    
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Αρικ. Ρρωτ. : 1267 
ΤΜΘΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ                                                                                                 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΘΤΩΩΝ &                               
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ                            
 
Ταχ. Δ/νςθ : Ελ. Βενιηζλου 13-17 
Τθλζφωνο : 2251350597 
Φαξ            : 2251350537                                                                                                                  
 

 
ΠΡΟ: -Τον Γενικό Γραμματζα Διμου  
              Μυτιλινθσ 
              κ. Κουντουρζλλθ Θρακλι 
              Ενταφκα 
            -Τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ  
               Αιγαίου 
               Γεν. Δ/νςθ Εςωτ. Λειτουργίασ 
               Δ/νςθ Διοικ/κοφ-Οικ/κοφ Β.Α. 
              Τμιμα Τοπ. αυτ/ςθσ & ΝΡΔΔ  
               Ν. Λζςβου 
               Κουντουριϊτθ 77-Μυτιλινθ 
ΚΟΙΝ.: : -Γραφείο Δθμάρχου 
               -Πλουσ τουσ Α/Δθμάρχουσ  
                Διμου Μυτιλινθσ 
               -Πλουσ τουσ Εντεταλμζνουσ Δθμ.                    
                Συμβοφλουσ Διμου Μυτιλινθσ 
                -Πλεσ τισ Δ/νςεισ των υπθρεςιϊν     
                  Διμου Μυτιλινθσ 
                 -Πλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ  
                  Διμου Μυτιλινθσ 
                 -Πλα τα ΝΡΔΔ Διμου Μυτιλινθσ 
               

 
 

ΘΕΜΑ :  Αποςτολι  τθσ υπ. αρικμ. 116/2019 Απόφαςθσ Δθμάρχου Μυτιλινθσ.  

 
Σασ γνωρίηουμε τθν με αρικμ. 116/2019 Απόφαςθ Δθμάρχου Μυτιλινθσ, για 

ενθμζρωςθ και ανάλογθ εφαρμογι.  
Ραρακαλοφμε τθν Διεφκυνςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου ςτθν 

οποία διαβιβάηεται θ παροφςα απόφαςι μασ ςυνοδευόμενθ με τθν βεβαίωςθ 
φπαρξθσ κάλυψθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ και τθν βεβαίωςθ από το Μθτρϊο 
Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ Δθμοςίου να δρομολογιςει τθν δθμοςίευςθ αυτισ 
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 
  

               Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 
                                                                        ΚΤΣΕΛΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ 
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