
ΘΕΜΑ: ``ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ``.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 37/2017
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  59  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'
87) 
2. Την  υπ'  αριθμ.  15150/  15.4.2014  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας
με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με
τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά  δεδομένα της  τελευταίας  απογραφής έτους  2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Βισαλτίας,
σύμφωνα  με  τα  οποία  ο  πληθυσμός  του  ανέρχεται  στους  είκοσι  χιλιάδες  τριάντα
(20.030) κατοίκους. 
5. Την  εγκύκλιο  43/30565/06-08-2014  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  µε  θέµα
«Ορκωμοσία των αιρετών των ∆ήµων,  εγκατάσταση των νέων αρχών και  εκλογή
µελών  των  συλλογικών  οργάνων  των  ∆ήµων  (  δηµοτική  περίοδος:  1/9/2014  –
31/08/2019).
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βισαλτίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
7. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 187/17114/01-09-2014 περί ορισμού 
Αντιδημάρχων με θητεία 2,5 ετών και μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφών.
8. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 154/18458/29-11-2016 περί 
ανάκλησης  της υπ’ αριθ.  187/17114/01-09-2014 απόφασης της Δημάρχου Βισαλτίας
στο τμήμα που αφορά τον Μαυρίδη Γεώργιο του Ελευθερίου περί ορισμού του ως 
Αντιδημάρχου, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.
9.  Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 157/30-11-2016 περί ορισμού νέου 
Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αχινού

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. -  Ορίζει  τους  Αντιδημάρχους  του Δήμου Βισαλτίας,  με  θητεία  δυόμισι  ετών,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01-0302017 μέχρι 31-08-
2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Γραφείο  Δημάρχου
Ταχ.Δ/νση             : Ηρώων 2
Ταχ.Κώδικας        : 622 00 Νιγρίτα
Τηλ.                      : 23220-20313
Fax                       : 23220-20340

          Νιγρίτα 22-02-2017

              Αριθ. Πρωτ. 2021
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α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων  και ειδικότερα:
 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,  Λογιστηρίου-  Διπλογραφικού,
Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

 2.Διοικητικών θεμάτων και ειδικότερα:
 Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων

οργανικών  μονάδων  του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  των  αρμοδιοτήτων
Διοικητικών  Υπηρεσιών,  Γραμματείας  Οργάνων  Διοίκησης,  Ληξιαρχείου,
Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης.

 Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
 Την τέλεση γάμων
 Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών
 Τη λειτουργία των ΚΕΠ
 Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 Την  έκδοση  και  υπογραφή  όλων  των  αποφάσεων,  εγγράφων  και

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
( εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας:

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.

 Μεριμνά  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του  εξοπλισμού  που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

 Συνεργάζεται με τους Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.

α.  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων  και ειδικότερα:

 Την  εποπτεία  και  ευθύνη  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  των  αντίστοιχων
οργανικών του Δήμου

 Των τεχνικών έργων και μελετών
 Των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων 

2. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

3.  Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.

Α.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ , στον οποίο

             παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:

Β.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ, στον οποίο δεν παρέχεται 
      αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
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4. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας του Περιβάλλοντος.
5. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
6. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
7. Την εποπτεία και ευθύνη της καλής λειτουργίας των Κοιμητηρίων.
8. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες υπογράφει βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά

διοικητικά  έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  (  εκτός
χρηματικών ενταλμάτων)

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας:
.

 Υπογράφει  βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά  και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που
εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που  λειτουργούν  στα  όρια  της
Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας.

 Συνεργάζεται  με  τους  Προέδρων των Τοπικών και  Δημοτικών Κοινοτήτων
και  τους  εκπροσώπους  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  για  την  επίλυση  των
προβλημάτων τους.

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και  ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της Κυκλοφορίας- Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας και Τήρησης
των σχετικών Κανονισμών και ιδίως:.

 Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων
και  κατευθύνσεων  της  κυκλοφορίας,  την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων
οχημάτων.

 Τη χορήγηση και  υπογραφή αδειών,  την  έκδοση αποφάσεων,  την  επιβολή
κυρώσεων για τα ανωτέρω.

2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

 Την  έκδοση   πάσης  φύσεως  αδειών   επιχειρήσεων  καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Την έκδοση  πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των
οποιασδήποτε επιχείρησης εκμετάλλευσης οργανισμού, φορέα. 

 Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 Την προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή.
 Τη  διαφήμιση  και  τους  χώρους  για  την  τοποθέτηση  πλαισίων  προβολής

υπαίθριας διαφήμισης.
 Την  επιβολή  προστίμων  για  τα  παράνομα  πλαίσια  και  τις  παράνομες

πινακίδες.
3. Αθλητισμού  και  νεολαίας  και  ιδίως  τη  συμβουλευτική  αγωγή  και  δράσεις

νεολαίας.

Για  τις  ανωτέρω  αρμοδιότητες  εξουσιοδοτείται  για  τη  χορήγηση  και  υπογραφή
αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και
την  ευθύνη  λειτουργίας  των αντίστοιχων  οργανικών  μονάδων του Δήμου (  εκτός
χρηματικών ενταλμάτων)

Γ.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
                 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ , στον οποίο δεν 
                 παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
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β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας:

 Έχει  την  ευθύνη  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι
εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας.

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας.

 Μεριμνά  για  την  καλή  κατάσταση  του  εξοπλισμού  που  βρίσκεται  στη
Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας.

 Υπογράφει  βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά  και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που
εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που  λειτουργούν  στα  όρια  της
Δημοτικής Ενότητας Βισαλτίας.

 Υπογράφει τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών και τις θεωρήσεις του 
γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων δημοτών της Δημοτικής 
Ενότητας Βισαλτίας.

 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε 
συνεργασία πάντοτε με τον καθ’ ύλη αρμόδιο αντιδήμαρχο

- Της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας 
του Δήμου Βισαλτίας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- Της  εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής 
Ενότητας Βισαλτίας στα ανωτέρω αντικείμενα.

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  και ειδικότερα:
 Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας

και  της  τρίτης  ηλικίας,  την  εφαρμογή  κοινωνικών  προγραμμάτων,  την
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων
και  αστέγων,  τις  δράσεις  εθελοντισμού  και  τοπικών  δικτύων  κοινωνικής
αλληλεγγύης, την απασχόληση.

 Την  εποπτεία  και  ευθύνη  γενικότερα  των  αρμοδιοτήτων  της  Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης.

2. Παιδείας,  πολιτισμού και  ειδικότερα  τις  αρμοδιότητες  της  παιδείας  και  του
πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται τα οριζόμενα στο άρθρο 75 , περ. στ’ του
Νόμου  3463/2006,  τη  χορήγηση  και  υπογραφή  αδειών,  πιστοποιητικών  ,  την
έκδοση  αποφάσεων,  την  επιβολή  κυρώσεων,  την  ευθύνη  λειτουργίας  και
εποπτείας  των αρμόδιων φορέων και  την  ευθύνη  των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.

Για  τις  ανωτέρω  αρμοδιότητες  υπογράφει  βεβαιώσεις  ,  πιστοποιητικά  και  λοιπά
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες ( εκτός χρηματικών
ενταλμάτων)

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου:

 Έχει  την  ευθύνη  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που  είναι
εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου.

Δ.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
                 ΚΛΗΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,  στον  οποίο
                 παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
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 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Τραγίλου.

 Μεριμνά  για  την  καλή  κατάσταση  του  εξοπλισμού  που  βρίσκεται  στη
Δημοτική Ενότητα Τραγίλου.

 Υπογράφει  βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά  και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που
εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που  λειτουργούν  στα  όρια  της
Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου.

 Υπογράφει τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών και τις θεωρήσεις του 
γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων δημοτών της Δημοτικής 
Ενότητας Τραγίλου.

 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε 
συνεργασία πάντοτε με τον καθ’ ύλη αρμόδιο αντιδήμαρχο

- Της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας 
του Δήμου Βισαλτίας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- Της  εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής 
Ενότητας Τραγίλου στα ανωτέρω αντικείμενα.

2.-   Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους  δεν  μπορούν να εκλεγούν
        μέλη του  προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.-   Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί:

 Του κ. Βασιλειάδη Πρόδρομου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.
 Του κ. Κλητσίδη Δημήτριου ο κ. Κουντουράς Αθανάσιος και αντιστρόφως.
 Του κ. Κουτούλα Γεώργιου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.

4.-  Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί 
      ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Πρόδρομος, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο
      και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της Δημάρχου θα 
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Ηλία.

 .- Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με 
αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.

.- Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε
μία  εβδομαδιαία  της  πρωτεύουσας  του  νομού  και  να  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα
``ΔΙΑΥΓΕΙΑ`` και  στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7,
αρ. 59, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 ΤΕΥΧΟΣ Α’).  

                                                                                                 Η    ΔΗΜΑΡΧΟΣ       

                                                                                               ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΓΝΗ
                                                                                     
   Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

1 ) Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η  Δ ι ο ί κ η σ η
2 ) Τ α μ ε ι α κ ή  Υ π η ρ ε σ ί α
3 ) Τ μ ή μ α  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ
4 ) Δ η μ ο τ ι κ έ ς  Ε ν ό τ η τ ε ς
5 ) Ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς  
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