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       Έρνληαο ππόςε: 

 

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

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο 

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

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

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

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

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

"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο, 

ζύκθσλα κε ην λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη." 

4. Σηο δηαηάμεηο  ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3852/2010,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παξ. 3ε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4051/2012 (ΦΔΚ 40 ηεύρνο Α') θαη ην άξζξν 9 ηεο ΠΝΠ 
(ΦΔΚ 256/31.12.2012 ηεύρνο Α'), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4147/13 (ΦΔΚ 

98/26.04.2013 ηεύρνο Α'), θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 

4483/17 (ΦΔΚ 107/31.07.2017 ηεύρνο Α') :«Οη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη θαη νη πξόεδξνη 
ησλ Γεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ ιακβάλνπλ αληηκηζζία, ε νπνία θαηαβάιιεηαη από ην δήκν.» 

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

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν κόληκνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ αλέξρεηαη ζε 14.941 

θαηνίθνπο. 

6. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο νπθιίνπ έρεη ηξείο (3) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

7. Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξνύλ λα νξηζζνύλ ηέζζεξηο (4)Αληηδήκαξρνη. 
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8. Tελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.82/59633/20.08.2019:Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ. 

9. Tελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.48/22119/07.04.2020:Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ. 

10. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 238/ η.Β΄/9-2-2016), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

1. Οξίδoπκε ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Γθαϊδαηδή Ληθόιαο ηνπ ηαύροσ, 

σο Αληηδήκαρτο Σετληθώλ Τπερεζηώλ, κε ζεηεία από 03.09.2021 έσο θαη ηελ 

02.09.2022 γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν. 

2. Σνπ κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ αξκνδηόηεηεο :  

A. Θαζ’ ύιελ: 

α. Σετληθώλ Έργωλ θαη ηδίσο  ηελ επνπηεία θαη επζύλε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  ηεο Γηεύζπλζεο ησλ Σερληθώλ 

Έξγσλ, Σερληθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο - Σερληθό Αξρείν, Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Μειεηώλ θαη Δπίβιεςεο Έξγσλ, Δθηέιεζεο Έξγσλ Οδνπνηίαο, Δθηέιεζεο Κηηξηαθώλ Έξγσλ, 

Δθηέιεζεο Έξγσλ Τπαίζξησλ Υώξσλ, Δθηέιεζεο Έξγσλ Ηιεθηξνθσηηζκνύ, Γηθηύσλ, ηερληθώλ 

πλεξγείσλ, Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οξγάλσζεο Μειεηώλ - Δπίβιεςεο έξγσλ.  

-Σελ επζύλε ηεο πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ηιεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, θαη 

Γηαρείξηζεο Τιηθώλ, Καπζίκσλ, αληαιιαθηηθώλ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

β. Σελ εποπηεία θαη εσζύλε ηοσ Ποιεοδοκηθού τεδηαζκού  θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα   ησλ αξκνδηνηήησλ πνιενδνκίαο, 

ρσξνηαμίαο θαη ρξήζεσλ γεο, Πνιενδνκηθώλ Μειεηώλ, Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ, 

Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ θαη ειέγρνπ, Απζαηξέησλ, Σερληθνύ Αξρείνπ - Γξακκαηείαο. 

γ. Σελ εποπηεία θαη εσζύλε ηες Θαζαρηόηεηας 

- Σελ επζύλε ηεο θαζαξηόηεηαο όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο 

ηνπ Γήκνπ, ηεο απνθνκηδήο  θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο 

ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ απαηηνύληαη θάζε θνξά ζε θεληξηθό επίπεδν 

- ην ζπληνληζκό θαη ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  

- Σηο δξάζεηο γηα ηα αδέζπνηα δώα   

- Σελ επνπηεία θαη επζύλε ησλ θνηκεηεξίσλ 

- Σελ επνπηεία θαη επζύλε ηεο Τπεξεζίαο  ΄Τδξεπζεο 

 

- Γεληθά ηε ρνξήγεζε θαη ππνγξαθή αδεηώλ, πηζηνπνηεηηθώλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ, ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ θαζώο θαη  ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο θαη 

επνπηείαο ησλ θνξέσλ θαη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ 

Γήκνπ. 
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 Σνπ αλαζέηεη κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ δεκάξρνπ, ηελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, 

πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 

πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο νπθιίνπ. 

3. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Γθατδαηδή  Νηθνιάνπ ηηο 

αξκνδηόηεηεο  αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Γαξνύζεο  Γεκήηξηνο. 

 Απόθαζε απηή ηζρύεη από 03.09.2021 έσο θαη ηελ 02.09.2022.  

Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ θαη λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ .  

 

 Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

  ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΘΑΙΑΘΗΘΟ  

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ : 

1.Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο   

2. Γεκνηηθέο Δλόηεηεο  

3. Γξαθείν Γεκάξρνπ  

4. Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

5. Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

6. Αλαθεξόκελν Αληηδήκαξρν  
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