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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ
ΘΕΜΑ: Οπιζμόρ Ανηιδημάπσος (άμιζθηρ).
.
ΑΠΟΦΑΖ
Αξηζ 580/2020
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο :
 ηνπ άξζξνπ 59 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο»-Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ
Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ
 ηα άξζξα 154 έσο 157 ηνπ Ν. 4600/2019 (ΦΔΚ 43/Α/ 9-3-2019) «Δθζπγρξνληζκφο θαη
Αλακφξθσζε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ, χζηαζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ
Γεκφζηαο Τγείαο, χζηαζε Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Νενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4647/2019 (ΦΔΚ 204/2019)
2. Σελ αξηζ. 42858/6-8-2019 (ΦΔΚ 3244/Β/23-8-2019) απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κε ζέκα «Μεηαβαηηθφο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο»
3. Σνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο [ΦΔΚ
3249/Β/23-8-2019]
4. Σελ εγθχθιην 82/59633/20.8.2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ»
5. Σηο αξηζ. 1/2019, 173/2019,817/2019 πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνχ
Αληηδεκάξρσλ Γήκνπ Μπηηιήλεο
6. Σηο αλάγθεο νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηε παξνχζα απφθαζε δελ πξνθχπηεη θακία δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Οξίδνπκε ηελ Γεκνηηθή χκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ηος
Εςζηπαηίος, ωρ αμιζθί καθ’ ύλην Ανηιδήμαπσο Εθελονηιζμού, Νέαρ Γενιάρ,
Εξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη και Ομογένειαρ, κε ζεηεία απφ 28-2-2020 κέρξη 27-2-2021 θαη
ηεο κεηαβηβάδνπκε ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ
Μπηηιήλεο θαη εηδηθφηεξα:
Α ην άξζξν 14 «Αξκνδηφηεηεο Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ» :
 ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε
δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη
νκάδσλ εζεινληψλ.
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Σε δεκηνπξγία κεηξψνπ λέσλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέσλ γηα ηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ.
ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο θαη ηε
ζπκκεηνρή ζηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο.
ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Νέαο Γεληάο,
ην ζρεδηαζκφ, εηζήγεζε θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ηε ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ ζηελ θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

Β. ην άξζξν 18 «Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.)»:



ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ
πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο.
ηελ πιήξε δηαρείξηζε θάζε αηηνχκελνπ δηνηθεηηθνχ πξντφληνο ζηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π Γήκνπ Μπηηιήλεο), απφ ηελ ππνβνιή κέρξη ηελ
απάληεζε-δηεθπεξαίσζε ηνπ.

2. ηελ αλσηέξσ αλαζέηνπκε ηα θαζήθνληα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πνπ αζθνχλ ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, λα δεκνζηεπζεί
ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζηνλ
ηζηφηνπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

ΚΤΣΕΛΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.Γπαθείο Δημάπσος
2. Γπαθεία Ανηιδημάπσων
3.Γενικό Γπαμμαηέα
4.Ενδιαθεπόμενη- κα. Αλεξανδπή Δήμηηπα
5. Διεςθύνζειρ Δήμος
6. Δημοηικέρ Ενόηηηερ: Αγιάζος/ Γέπαρ/Εςεπγέηοςλα/
Λ.Θεπμήρ/Πλωμαπίος
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