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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2603/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:
1.

Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.

Τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρυθμίσεις

συνταξιοδοτικού

περιεχομένου

και

άλλες

επείγουσες

ρυθμίσεις

εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» και κυρίως
του άρθρου 3.
3.

Τις διατάξεις του Νόμου 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α’ 85).

4.

Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

«Πρωτοβάθμιοι

και

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010
(Β’ 955).
5.

Την υπ’ αριθμ. 43 με ΑΠ 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών, «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών
και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η
Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)».
6.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,

παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, έχει δέκα τρείς (13) Δημοτικές Ενότητες και επομένως
μπορεί να ορισθούν 13 Αντιδήμαρχοι.
7.

Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λέσβου.

8.

Την αριθ. 2599/2014 απόφαση Δημάρχου Λέσβου με την οποία έγινε

αποδεκτή η παραιτηση από

την θεση του

Αντιδημάρχου Δήμου Λέσβου κ.

Παναγιώτη Αλβανόπουλου, καθ΄υλην Αντιδημάρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλοντος
και Πρασίνου.
9.

Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Ορίζει τον παρακάτω Δημοτικο Σύμβουλο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λέσβου, με θητεία από σήμερα έως την 28 η
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Φεβρουαρίου 2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει
αρμοδιότητες ως εξής:
Ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την
υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της

Δ/νσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες
των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, έκτος
των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
-Την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος Πρασίνου.
-Την ευθύνη των Δασών και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
-Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
-Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον έλεγχο αυτών.
-Τη χορήγηση άδειων άσκησης επαγγέλματος.
-Την προστασία της δημοσίας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων
και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
-Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, περιπτέρων,
ζωήλατων οχημάτων, εμπορικών εκθέσεων πλην διεθνών, ψυχαγωγικών
παιδειών, κ.λ.π. την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, και
χορήγηση των σχετικών αδειών επί των ανωτέρω.
-Μεριμνά και εισηγείται τον καθορισμό πεζοδρόμων και τη δημιουργία χώρων
στάθμευσης τροχοφόρων που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα
με αναπηρία κλπ) σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και
Δόμησης.
-Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των
συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για
χρηματοδότηση

και

εκτέλεση

για

φυσικό

αντικείμενο

που

αφορά

τις

αρμοδιότητες του.
-Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής.
2. Ο ανωτέρω Αντιδημάρχος ταυτοχρονα με τα προαναφερομένα καθηκοντα του θα
συνεχίσει να ειναι στην θεση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου της
Δημοτικής Ενότητας Λουτροπολης Θερμής, έχοντας όλες τις αρμοδιοτητες που του
παραχωρηθηκαν με την αριθ. 1934/2014 απόφαση Δημάρχου Λέσβου.
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3. Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στον Αντιδημάρχο ο
Δήμαρχος, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
4.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεi o
Δημαρχος Λέσβου.
5. Στον προαναφερομένο Αντιδημάρχο δεν θα καταβαλεται από τον Δήμο Λέσβου
αντιμισθία.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας
του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός

