
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ροδολίβος   13 Ιανουαρίου 2023 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.: -255-                                                                
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 78/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   αριθ.  2/2023 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθ. 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθ. 68 του  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και από την περίπτ. γ΄της 
παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019. 
2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 44 παρ. 3 Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138).  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 «Αντιμισθία αιρετών» του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ., ΦΕΚ 114/Α΄). 
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου (ΦΕΚ 2719/17-11-2011/τ.Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3530/Β΄/9-10-2017, ΦΕΚ 256/Β΄/6-2-2019, ΦΕΚ 1309/Β΄/17-4-2019 
και ΦΕΚ 6049/Β΄/28-11-2022). 
6. Το από 23-08-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμφίπολης. 
7. Την υπ’αριθμ.78/πρωτ.6779/26-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ42ΩΨ1-ΟΦΜ) απόφαση του Δημάρχου 
Αμφίπολης περί ορισμού έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένου Συμβούλου για το 
χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-12-2023. 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 229/12-01-2023 αίτηση παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Κουτούζογλου 
Αντωνίου από τη θέση του έμμισθου Αντιδημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Τροποποιεί την αριθμ. 78/πρωτ.6779/26-8-2022 απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης ως εξής: 
 
Α1. Ορίζει ως έμμισθη Αντιδήμαρχο την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο  Χατζηγεωργιάδου 
Σοφία του Θεοδώρου, για το χρονικό διάστημα από 13-01-2023 έως 31-12-2023 (λήξη της δημοτικής 
περιόδου) και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 1. Προγραμματισμού, 2. Διαφάνειας, 3. Εποπτείας και Ελέγχου των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
β. κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν την Δημοτική 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 Δ.Ε. Αμφίπολης. 

 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε.  
 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 Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια 
της δημοτικής ενότητας, εκτός της υπογραφής πιστοποιητικών Δημοτολογίου και 
βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας. 

 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων ζωής και πιστοποιητικών 
συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό. 

 Τον έλεγχο, εποπτεία των αδειοδοτήσεων και υπογραφή των αδειών των εμπορικών 
δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπαίθριες δραστηριότητες). 

 Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και αντιγράφων από το πρωτότυπο ή το 
ακριβές αντίγραφο. 

ΑΔΑ: ΨΒ89ΩΨ1-ΗΕΚ



 
Α2. Τροποποιεί την μεταβίβαση άσκησης των  κατά τόπον αρμοδιοτήτων της έμμισθης 
Αντιδημάρχου  Πατσιά Ελένης του Κωνσταντίνου από τη Δημοτική Ενότητα Αμφίπολης στη 
Δημοτική Ενότητα Πρώτης ως εξής: 
Μεταβιβάζει την άσκηση κατά τόπον αρμοδιοτήτων για  την Δ.Ε 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 Δ.Ε.  Πρώτης. 

 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην  Δ.Ε. 
Πρώτης. 

 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 Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια 
της δημοτικής ενότητας, εκτός της υπογραφής πιστοποιητικών Δημοτολογίου και 
βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.  

 Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων ζωής και πιστοποιητικών 
συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό.  

 Τον έλεγχο, εποπτεία των αδειοδοτήσεων και υπογραφή των αδειών των εμπορικών 
δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπαίθριες δραστηριότητες). 

 Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και αντιγράφων από το πρωτότυπο ή το 
ακριβές αντίγραφο. 

 
Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων–Τεχνικής Υπηρεσίας, Φωτισμού (Φ.Ο.Π.),  Αποχέτευσης, 
Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, που ανατέθηκαν με την αριθ. 78/2022 απόφαση, παραμένουν ως έχουν. 
 
Α3. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Κουτούζογλου Αντώνιο του Κυριάκου ως 
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφίπολης και του αναθέτει χωρίς αμοιβή την 
εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης,  Ύδρευσης 
και Άρδευσης και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» των σχετικών με τα 
ανωτέρω θέματα εγγράφων. Η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες 
προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου. 
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εντεταλμένου Συμβούλου γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με τον 
Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας 
του  Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου η αρμοδιότητα ασκείται  από το Δήμαρχο. 
 
Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκάστοτε Αντιδημάρχου οι ανατιθέμενες αρμοδιότητες 
αυτού ασκούνται από τον Δήμαρχο. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 78/πρωτ.6779/26-8-2022 απόφαση του Δημάρχου, ήτοι ως προς τον 
ορισμό και τις αρμοδιότητες των έμμισθων Αντιδημάρχων Χατζηδάφνη Αικατερίνης, Παπαδόπουλου 
Ιορδάνη, Πατσιά Ελένης (καθ’ ύλην αρμοδιότητες), του άμισθου Αντιδημάρχου Χαρισιάδη Δημητρίου 
και του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα Πολιτισμού-Τουρισμού Βίτσιου Δήμου.  
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού. 
                              

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

                                                     Φραστανλής Γ. Στέργιος 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι 
3. Εντεταλμένος Σύμβουλος 
4. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 
5. Δημοτικές Ενότητες 

ΑΔΑ: ΨΒ89ΩΨ1-ΗΕΚ
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