
 

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κ. Νευροκόπι 24 Δεκεμβρίου 2020 

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ    Αριθ. Πρωτ.:    8571 

ΔΗΜΟΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ    Αριθ. Απόφ.:    55 

Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 7  
Πληρ/ρίες : Γραφείο Δ/ντριας 
Τηλέφωνο : 2523350105               
FAX  : 2523023043 

Θ Ε Μ Α : «  Ορισμός  Αντιδημάρχων  & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων » 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου 
           Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 
(Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των 

Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του 

Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3.  Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) 
απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και 

της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 
της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012) για τον Δήμο 
Κ.Νευροκοπίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 7.962 
κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν  τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι. 

7. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, 
(ΦΕΚ 2797/τ.Β΄/9-12-2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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9. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου 
Κ.Νευροκοπίου, με θητεία από 01.01.2021 μέχρι 31-12-2021, εντός της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

1. Τον κ. Αμαραντίδη Ανδρέα του Παύλου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών - Διοίκησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
 

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:  

-  Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών 

μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών 

Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης 

Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης 

Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης 

υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και 

αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων 

 

2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:  

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, 

Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & 

Διεκπεραίωσης.   

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού  

- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού  

- την τέλεση γάμων  

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών 

- την υποστήριξη των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου  

- τη λειτουργία των ΚΕΠ 

- τη εποπτεία και τον συντονισμό του έργου του Ιατρού Εργασίας του Δήμου σε 

συνεργασία με την Διεύθυνση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου  

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες 
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3. Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας 

- την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Προγραμματισμού, Πληροφορικής και 

διαφάνειας και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν: 

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια 

- τη διαχείριση των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 

- τη διαχείριση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ)  

- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που 

συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

 

4.Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  

- την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 

Πολιτισμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν: 

- την Κοινωνική Πολιτική  

- την Προστασία και Προαγωγή της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  

των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, την 

τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής 

- τα θέματα Παιδείας δια βίου μάθησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 

- τα θέματα Απασχόλησης &  Τουρισμού  

2. Τον κ. Φιλιππίδη Φώτιο του Βενιζέλου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

 

1. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

- την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 

συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων που αφορούν: 

- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)   

- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.  

ΑΔΑ: ΨΛ58ΩΕ3-Τ4Ι



- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος 

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την 

άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών 

αδειών  

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής 

υπαίθριας διαφήμισης.  

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001) 

- τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα  (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία 

καταφυγίων κλπ). 

- Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων 

και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.  

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 

αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  

την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας 

των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

2. Την εποπτεία και την ευθύνη των αρμοδιοτήτων  πρασίνου 

3. Τον κ. Σιουμάνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Τεχνικών Έργων και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών 

Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και 

συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και 

Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και 

Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, 

Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων, Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Εκτέλεσης 

Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού και 

Ηλεκρομηχανολογικών, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.  

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου 
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2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των 

αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών 

Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, 

Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας. 

4. Τον κ. Νικολαίδη Νικόλαο του Παρασκευά καθ' ύλην Αντιδήμαρχο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

 

2. Την εποπτεία και ευθύνη των τμημάτων Καθαριότητας και  

Περιβάλλοντος  

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των απορριμμάτων-

ανακυκλώσιμων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του 

ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο 

- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας  

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών 

μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας 

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων  

-Την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου του τεχνικού ασφαλείας Δήμου σε 

συνεργασία με την Διεύθυνση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου  

 

    Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και 

υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή 

προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων 

φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του 

Δήμου.  

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή 

να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  
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Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 

από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για 

λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του 

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αμαραντίδη Ανδρέα του Παύλου 
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Φιλιππίδης Φώτιος του 
Βενιζέλου.  

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Φιλιππίδη Φώτιου που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Αμαραντίδης Ανδρέας του Παύλου.  

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Σιουμάνη Κωνσταντίνου του Δημητρίου 
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Νικολαϊδης Νικόλαος του 
Παρασκευά.  

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Νικολαίδη Νικόλαου του Παρασκευά 
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Σιουμάνης Κωνσταντίνος του 
Δημητρίου. 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί 

ο Αντιδήμαρχος κ. Αμαραντίδης Ανδρέας του Παύλου, που αναπληρώνει το 

Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα 

ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Φιλιππίδη Φώτιο του Βενιζέλου 

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν 

υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κ.Νευροκοπίου και στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Ο      Δήμαρχος    

 

 

                                                                             Κυριακίδης Γιάννης 
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