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Ο  ΓΖΚΑΡΥΟ   ΟΤΦΙΗΟΤ 
 

 
       Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξφγξακκα 

Κιεηζζέλεο Ι, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3.  Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεχρνο B’) απφθαζε ΤΠ.Δ. 

"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο, 

ζχκθσλα κε ην λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη." 

4. Σηο δηαηάμεηο  ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3852/2010,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ παξ. 3ε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4051/2012 (ΦΔΚ 40 ηεχρνο Α') θαη ην άξζξν 9 ηεο ΠΝΠ 

(ΦΔΚ 256/31.12.2012 ηεχρνο Α'), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4147/13 (ΦΔΚ 
98/26.04.2013 ηεχρνο Α'), θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 

4483/17 (ΦΔΚ 107/31.07.2017 ηεχρνο Α') :«Οη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη θαη νη πξφεδξνη 

ησλ Γεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ιακβάλνπλ αληηκηζζία, ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ην δήκν.» 

5. Σελ απνγξαθή κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 2011 (ΦΔΚ 3465/28-12-2012 η. Β΄), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ αλέξρεηαη ζε 14.941 

θαηνίθνπο. 

6. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο νπθιίνπ έρεη ηξείο (3) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

7. Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνχλ ηέζζεξηο (4)Αληηδήκαξρνη. 

8.  Tελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. εγθ.82/59633/20.08.2019:Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ. 

9.  Tελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. εγθ.48/22119/07.04.2020:Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ. 
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10. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 238/ η.Β΄/9-2-2016),  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4647/19 (ΦΔΚ 204/16-12-19/η.Α΄): 

ην άξζξν 59 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7, σο εμήο: 

«7. Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα νξίδνληαη άκηζζνη αληηδήκαξρνη ζε αξηζκφ πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ην έλα ηξίην ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηδεκάξρσλ ηεο παξαγξάθνπ 2. Σπρφλ θιάζκα 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε αθέξαηα κνλάδα, αλ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην 

ήκηζπ απηήο. Οη άκηζζνη αληηδήκαξρνη δελ δηθαηνχληαη αληηκηζζίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

νηθνλνκηθήο απνιαβήο θαη ν αξηζκφο ηνπο δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζέζεσλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ – ζπλεξγαηψλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ.» 

12. Σν γεγνλφο φηη ζήκεξα δελ ππεξεηεί θαλέλαο άκηζζνο Αληηδήκαξρνο ζηνλ Γήκν 

νπθιίνπ.   

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

 

1. Οξίδνπκε ηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Θακέρ Σδεκίι ηνπ Υαιήκ , ως 

άκηζζο Αληηδήκαρτο Πρωηογελούς Σοκέα θαη Περηβάιιοληος, κε ζεηεία απφ 

03.09.2021 έσο θαη ηελ 02.09.2022  γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν.  

2. Σνπ κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο :  

Θαζ’ ύιελ: 

α. Σελ εσζύλε θαη εποπηεία ηοσ Πρωηογελούς Σοκέα θαη εηδηθφηεξα: 

-Σελ επζχλε θαη επνπηεία γηα ηελ δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ ηνπ Πξσηνγελνχο 

Σνκέα.  

-Σε δηαρείξηζε ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ελ γέλεη ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

 β. Σελ Γηατείρηζε ηοσ Περηβάιιοληος 
 

- ηελ επίβιεςε κειεηψλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ 

- ηελ επζχλε ηνπ ηνκέα Αλάπηπμεο, Οηθνινγίαο, Δλέξγεηαο θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο, έξεπλαο  θαη ηερλνινγίαο 

- Σελ  επζχλε ησλ Γαζψλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ θαη  

βνζθνηφπσλ, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ,  

3. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Κακέξ Σδεκίι   ηηο αξκνδηφηεηεο 

αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Γθατδαηδήο Νηθφιανο. 

Η Απφθαζε απηή ηζρχεη απφ 03.09.2021 έσο θαη ηελ 02.09.2022. 
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Η παξνχζα λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ θαη λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ .  

 

 Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

  ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΘΑΙΑΘΗΘΟ  

  

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ : 

1.Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο   

2. Γεκνηηθέο Δλφηεηεο  

3. Γξαθείν Γεκάξρνπ  

4. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

5. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

6. Αλαθεξφκελν Αληηδήκαξρν  
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