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Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΒΟΥ
Αθνύ έιαβε ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΠξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ Α’ 87), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ
Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ.
2. Τιρ

διαηάξειρ

ηος

ζςνηαξιοδοηικού

Ν.

4051/2012

πεπιεσομένος

και

(ΦΕΚ
άλλερ

Α’

40)

επείγοςζερ

«Ρςθμίζειρ
πςθμίζειρ

εθαπμογήρ ηος Μνημονίος Σςνεννόηζηρ ηος ν. 4046/2012» και
κςπίωρ ηος άπθπος 3.
3. Τιρ διαηάξειρ ηος Νόμος 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α’ 85) Ρςθμίζειρ για
ηην ηοπική ανάπηςξη, ηην αςηοδιοίκηζη και ηην αποκενηπωμένη
διοίκηζη» και κςπίωρ ηων άπθπων 3 και 6.

4. Τελ ππ’ αξηζκ. 15150/ 15.4.2014 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ,
Απνθέληξσζεο θαη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Πξσηνβάζκηνη θαη
Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο κε ην Ν.
3852/ 2010 (Β’ 955).
5. Τελ ππ’ αξηζκ. 43 κε ΑΠ 30565/6.8.2014 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ, «Οξθσκνζία ησλ αηξεηώλ ησλ Γήκσλ, εγθαηάζηαζε ησλ
λέσλ αξρώλ θαη εθινγή κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ
(Γεκνηηθή Πεξίνδνο: 1ε Σεπηεκβξίνπ 2014- 31ε Απγνύζηνπ 2019)».
6. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Λέζβνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59,
παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/ 2010, έρεη δέθα ηξείο (13) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο θαη
επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζνύλ 13 Αληηδήκαξρνη.
7. Τν λέν Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ (ΦΔΚ
Β’/395/21.2.2012).
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8. Τελ αξηζ. 407/2017 απόθαζε Γεκάξρνπ Λέζβνπ «πεξί ηνπνζέηεζεο
Αληηδεκάξρσλ Γήκνπ Λέζβνπ».
9. Τελ αλάγθε γηα εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α. ορίζει ηνπο παξαθάησ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο
Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κε ζεηεία από ζήκεξα έσο ηελ 31ε
Απγνύζηνπ 2019, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, θαη ηνπο
κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο σο εμήο:
1. Τνλ θ. σμεών Υαραλάμποσς ηοσ Γημηηρίοσ θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρν
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δπεξγέηνπια, Γήκνπ Λέζβνπ, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο
παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
i.

Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνζσπηθνύ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ,
πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Δπεξγέηνπια.

ii.

Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ
εθηεινύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Δπεξγέηνπια.

iii.

Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Δπεξγέηνπια.

iv.

Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθώλ θαη Γεκνηηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ 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 Γηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη λα
θαηαγξάθεη ηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά.

vii.

Να εηζεγείηαη ηηο

απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πεξηνρήο ζηελ

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
viii.

Μεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ζέκαηα
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηα Δπεξγέηνπια.

ix.

Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Δπεξγέηνπια πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
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x.

Υπνγξαθή ησλ βεβαηώζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Δπεξγέηνπια.

xi.

Τειεί ηνπο πνιηηηθνύο γάκνπο ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Δπεξγέηνπια.

2. Τνλ θ. Θαρπέλη Λικόλαο ηοσ Δσζηραηίοσ Αληηδήκαξρν Πξσηνγελνύο
Τνκέα, Αγξνηηθήο & Κηελνηξνθηθήο Παξαγσγήο, Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, θαη ηνπ
κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
i.

Τελ επνπηεία, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, ηνλ
έιεγρν θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη
βεβαηώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Τκήκα
Αγξνηηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Παξαγσγήο, θαη ηνπ Γξαθείνπ Γεσξγηθήο
Αλάπηπμεο.

Β. Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ αξκνδηόηεηεο πνπ κεηαβηβάδεη ζηνπο Αληηδεκάξρνπο
ν Γήκαξρνο, πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε θαη νη αξκνδηόηεηεο γηα ζέκαηα
δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Γ. Σηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηηο αξκνδηόηεηεο
αζθεί ν Γήκαξρνο.
Γ. Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ
ή ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήμαρτος Ιέζβοσ
πσρίδων Γαληνός

