INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.01 10:41:23
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΝΖ1ΩΨ1-ΦΙΤ

Ροδολίβος 01 Σεπτεµβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: -7394-

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 43/2019
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018
τεύχος Α΄) και το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3463/2006 «Κϋρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011).
4. Την υπ’ αριθµ. 15150/15-04-2014 (ΦΕΚ 955/16-4-2014/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
χώρας µε το Ν.3852/2010».
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου (ΦΕΚ 2719/17-112011/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3530/Β΄/9-10-2017 και ΦΕΚ 256/Β΄/62-2019).
6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αµφίπολης εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του
Ν.3852/2010 σχετικά µε τον ορισµό έως τεσσάρων Αντιδηµάρχων σε δήµους που
προέρχονται από συνένωση µε πληθυσµό πάνω από 5.001 και έως 20.000 κατοίκους.
7. Την εγκύκλιο 82/59633/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Ορισµός
Αντιδηµάρχων» (Α∆Α: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ).
8. Το από 23-08-2019 Πρακτικό Ορκωµοσίας της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Αµφίπολης.
9 Τις διατάξεις του άρθρου 9 «Μεταβίβαση αρµοδιότητας των διοικητικών οργάνων –
Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή» του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου
Αµφίπολης, µε θητεία για ένα (1) έτος, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και
µεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες ως εξής:
Α1. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ.Χαρισιάδη ∆ηµήτριο του ∆ηµητρίου και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:








Οικονοµίας.
∆ιαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων του ∆ήµου.
Την υπογραφή όλων των καταστάσεων µισθοδοσίας του πάσης φύσεως
προσωπικού.
Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών του πάσης φύσεως προσωπικού
του ∆ήµου.
Τέλεσης Πολιτικών Γάµων.
Παιδείας-Εποπτείας σχολικών µονάδων του ∆ήµου.
Πληροφόρησης του Πολίτη.

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα
Ροδολίβους και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε
τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:
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Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Ροδολίβους.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην
ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των κοινοτήτων Ροδολίβους, Μικρού Σουλίου και
µε τον Πρόεδρο της Κοινότητας ∆οµίρου.
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών
δραστηριοτήτων
(καταστήµατα
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος,
υπαίθριες
δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδολίβους.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ροδολίβους.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στις δηµοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στην ∆ηµοτική Ενότητα Ροδολίβους (εκτός από την υπογραφή
πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας επειδή τα εν
λόγω εκδίδονται µόνο από την έδρα του ∆ήµου σύµφωνα µε την εγκύκλιο
28/αριθ.πρωτ. 44133/24-08-2018).
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων ζωής και
πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν
τη ∆.Ε.Ροδολίβους.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από
το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Α2. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Κουτούζογλου Αντώνιο του Κυριάκου και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:




Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ύδρευσης.
Άρδευσης.

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα
Κορµίστας και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις
ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:













Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Κορµίστας.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην
ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των Κοινοτήτων Κορµίστας, Νέας Μπάφρας,
Ηλιοκώµης και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Συµβολής.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας πλην της υπογραφής πιστοποιητικών
∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω εκδίδονται
µόνο από την έδρα του ∆ήµου (Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018).
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών
δραστηριοτήτων
(καταστήµατα
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος,
υπαίθριες
δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Κορµίστας.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Κορµίστας.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου βεβαιώσεων ζωής και
πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν
τη ∆.Ε.Κορµίστας.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από
το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.
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Α3. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο την κα Πατσιά Ελένη του Κωνσταντίνου και της
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:



Τεχνικών Έργων – Τεχνικής Υπηρεσίας.
Φωτισµού (Φ.Ο.Π.)

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα
Αµφίπολης και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις
ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:













Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Αµφίπολης.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην
ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των Κοινοτήτων Παλαιοκώµης,Μεσολακκιάς, Νέων
Κερδυλλίων και µε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αµφίπολης.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας πλην της υπογραφής πιστοποιητικών
∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω εκδίδονται
µόνο από την έδρα του ∆ήµου (Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018)
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών
δραστηριοτήτων
(καταστήµατα
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος,
υπαίθριες
δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµφίπολης.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αµφίπολης.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου βεβαιώσεων ζωής και
πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν
τη ∆.Ε. Αµφίπολης.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από
το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Α4. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Παπαδόπουλο Ιορδάνη του Γεωργίου και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:






Πολιτικής προστασίας.
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων.
Μηχανηµάτων και συντήρησης υποδοµών του ∆ήµου.
Αποκοµιδή Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ∆ήµου.
Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων του ∆ήµου.

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Πρώτης
και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις
ανατιθέµενες αρµοδιότητες και συγκεκριµένα:






Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Πρώτης.
Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην
ως άνω δηµοτική ενότητα.
Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.
Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια των Κοινοτήτων Πρώτης, Κρηνίδας και µε τον
Πρόεδρο της Κοινότητας Αγγίστας.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που
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λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας πλην της υπογραφής πιστοποιητικών
∆ηµοτολογίου και βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω εκδίδονται
µόνο από την έδρα του ∆ήµου (Εγκύκλιος 28/Α.Π.44133/24.8.2018).
Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών
δραστηριοτήτων
(καταστήµατα
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος,
υπαίθριες
δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής Ενότητας Πρώτης.
Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Πρώτης.
Την υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων ζωής και
πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό που αφορούν
τη ∆.Ε. Πρώτης.
Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από
το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Β. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Χαρισιάδης ∆ηµήτριος του ∆ηµητρίου, που αναπληρώνει τον
∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα
ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κα Πατσιά Ελένη του Κωνσταντίνου.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των Αντιδηµάρχων οι ανατιθέµενες αρµοδιότητες
αυτών ασκούνται από τον ∆ήµαρχο.
∆. Ορίζει τους κάτωθι δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλµένους
∆ηµοτικούς Συµβούλους του ∆ήµου Αµφίπολης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.
3 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138/2011) και τους αναθέτει χωρίς αµοιβή την εποπτεία των
υπηρεσιών και το συντονισµό των δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται:
I. Ο δηµοτικός σύµβουλος Βίτσιος ∆ήµος του Νικολάου ορίζεται Εντεταλµένος
∆ηµοτικός Σύµβουλος ως υπεύθυνος για την Τουριστική Προβολή του ∆ήµου
και για την Ανάδειξη των αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Πάρκου
Αµφίπολης µε αρµοδιότητα την µέριµνα για την ανάδειξη και φύλαξη των
Αρχαιολογικών χώρων και των αρχαιοτήτων της περιοχής του ∆ήµου
(επισκέψεις σχολείων ,ενηµερωτικές εκδηλώσεις, έκδοση εντύπων κ.λ.π.), τη
συνεργασία για τα ζητήµατα αυτά µε συναρµόδιες κρατικές αρχές, σωµατεία,
φορείς κ.λ.π. (ιδίως για τη συντήρηση και αποκατάστασή τους) και
εξουσιοδοτείται για την υπογραφή «Με εντολή ∆ηµάρχου» των σχετικών µε
τα ανωτέρω θέµατα εγγράφων (πλην χρηµατικών ενταλµάτων).
II. Ο δηµοτικός σύµβουλος Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης του Γεωργίου ορίζεται
Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε αρµοδιότητες σε θέµατα νεολαίας,
νέων τεχνολογιών, την εισαγωγή ψηφιακών και άλλων καινοτοµιών στη
λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής την µέριµνα αναβάθµισης, συντήρησης,
αντικατάστασης του λογισµικού και των ψηφιακών/λειτουργικών/ηλεκτρονικών
εφαρµογών, υιοθέτησης νέων εφαρµογών(ιδίως στην εξυπηρέτηση του πολίτη)
και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή,«Με εντολή ∆ηµάρχου», των σχετικών
µε τα ανωτέρω θέµατα εγγράφων και της ως άνω Υπηρεσίας (Γραφείο
εξυπηρέτησης του πολίτη)(πλην χρηµατικών ενταλµάτων).

Ε.Η άσκηση των αρµοδιοτήτων των Εντεταλµένων Συµβούλων γίνεται πάντοτε σε
συνεννόηση µε τον ∆ήµαρχο και τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους. Σε περίπτωση απουσίας,
κωλύµατος ή άλλης αδυναµίας, τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόµενο Εντεταλµένο ∆ηµοτικό
Σύµβουλο αναπληρώνει ο ∆ήµαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω
αναφερόµενες αρµοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών
πράξεων στο γραφείο του ∆ηµάρχου.
Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καµία δαπάνη εις βάρος του δηµοτικού
προϋπολογισµού.
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Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του
∆ήµου και να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Φραστανλής Γ. Στέργιος

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο ∆ηµάρχου
Οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι
Οριζόµενοι Εντεταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών
∆ηµοτικές Ενότητες

