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ΛΟΚΟ ΙΔΒΟΤ                                                       Αριθ. Πρφτ.  9734 

ΓΖΚΟ ΚΤΣΗΙΖΛΖ                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΨΝ 

ΑΠΟΦΑΖ 817/2019 
Ο Γήμαρτος Κστιλήνης 

 
ΘΔΚΑ: Oξηζκόο Αληηδεκάξρνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο , Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο.  

 
Έτοντας σπόυη: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο: 

- Tνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο Ι, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ 

αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 (Α' 134). 

- Tνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

- Tνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α’ 

107) θαη ηεο παξ. 3 ε' άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

- Tνπ αξζ. 154 ηνπ Ν. 4600/2019 (γηα ηελ Σύζηαζε Νέσλ Γήκσλ). 

2. Tελ ππ΄αξηζ. 28549/16.4.2019 (ΦΔΚ 1327/17.4.2019 ηεύρνο Β΄) απόθαζε ΥΠ.ΔΣ. «Πξσηνβάζκηνη θαη 

Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο, ζύκθσλα κε ην λ. 3852/2010 όπσο 

ηζρύεη». 

3. Τελ εγθύθιην ΥΠ.ΔΣ εγθ. 82/59633/20.8.2019 (ΑΓΑ:ΧΧ34465Φ07-5ΑΜ) «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ». 

4. Τελ αξηζ. 1/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο (ηνπνζέηεζε Αληηδεκάξρσλ Γήκνπ Μπηηιήλεο). 

5. Τνλ Μεηαβαηηθό  Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (ΦΔΚ 3244/Β/2019). 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Οξίδεη ηνλ Γεκνηηθό Σύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο κ. Δσστράτιο Σζιμή τοσ Προκοπίοσ  θαζ΄ ύιελ   

Αληηδήκαξρν Τερληθήο Υπεξεζίαο θαη Γόκεζεο  ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, θαη σο Αληηδήκαξρν Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο κε ζεηεία από 15.09.2019 κέρξη 31.08.2020 

εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ  αξκνδηόηεηεο σο εμήο: 

   

     Τελ επνπηεία θαη επζύλε γηα ην ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ 

ησλ εγγξάθσλ, ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο  ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο.  

    Τνλ ζπληνληζκό ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, ηελ 

κέξηκλα γηα ηελ εθπόλεζε εξεπλώλ θαη κειεηώλ γηα ηελ δηάγλσζε ησλ αλαγθώλ αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, 

ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο αλαπηπμηαθώλ πξνηάζεσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηόηεηαο έξγσλ 

δξάζεσλ θαη κέηξσλ. 



    Γηακνξθώλεη θαη εηζεγείηαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ζε όηη αθνξά  ηελ αλάπηπμε, επέθηαζε θαη 

βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ θαη δεηήκαηα ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

    Ο αλσηέξσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, δελ κπνξεί λα εθιεγεί ή λα είλαη κέινο ηνπ πξνεδξείνπ 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

    Η αλάθιεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από ηνλ νξηζκό ηνπ, κε 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ. 

    Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ αξκνδηόηεηεο πνπ κεηαβηβάδεη ζηνλ σο άλσ  Αληηδήκαξρν ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο 

πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη νη αξκνδηόηεηεο γηα ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

   Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ  όηαλ  απνπζηάδεη  ή θσιύεηαη ζα αζθεί ν Γήκαξρνο  Μπηηιήλεο. 

   Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ ππάξρεη εκεξήζηα, ζε κία 

εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  θαη ζην 

πξόγξακκα «ΓΙΑΥΓΔΙΑ». 

Ο    ΓΖΚΑΡΥΟ   ΚΤΣΗΙΖΛΖ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΔΤΣΡΑΣΗΟ  ΘΤΣΔΙΖ 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1.Ανηιδημαπσο Δήμος Μςηιλήνηρ κ. Ε. Τζιμή 
2.Γενικό Γπαμμαηέα κ. Η. Κοςνηοςπέλλη 
3.Δ/νζη Ππογπαμμαηιζμού, Ανάπηςξηρ, 
   Οπγάνωζηρ και Πληποθοπικήρ 
   Δήμος Μςηιλήνηρ 


