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

7. Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν κπνξνχλ  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. 

10. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 238/ η.Β΄/9-2-2016),  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

1. Οξίδoπκε ηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο κ. Σζιαμίηα Θεόδωπο ηνπ Παζσάλη, 

σο Ανηιδήμαπσο Γιοικηηικών – Οικονομικών Τπηπεζιών, κε ζεηεία απφ 

03.09.2021 έσο θαη ηελ 02.09.2022 γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν. 

2. Σνπ κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο :  

Α. καηά ηόπον Ανηιδήμαπσορ για ηην Γημοηική Δνόηηηα οςθλίος, με 

απμοδιόηηηερ: 

α) Σελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελφηεηα. 

β) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 

ζηε δεκνηηθή ελφηεηα. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελφηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

ζη) ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηψλ γηα ζέκαηα ηεο δεκνηηθήο 

ελφηεηαο νπθιίνπ  

ε) ηελ Δπνπηεία θαη έιεγρν γηα ηε δηαθχιαμε ησλ εληφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

νπθιίνπ πιηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 η) ηελ επνπηεία , ζπληνληζκφ θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ ηεο Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο  

B. Θαθ’ ύλην 

α. Οικονομικών θεμάηων  και ιδίωρ:  
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- Σελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ οικονομικών θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ: Πξνζφδσλ,  ΣΑΠ θαη Σειψλ Καζαξηφηεηαο-Φσηηζκνχ, Διέγρνπ, 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Σακεηαθήο Βεβαίσζεο Δηζπξάμεσλ Κνηλνπνηήζεσλ θνξνινγεηέαο χιεο, 

Πξνυπνινγηζκνχ, Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ, Πξνκεζεηψλ, Λνγηζηεξίνπ - Γηπινγξαθηθνχ, 

Σακείνπ, Γηαρείξηζεο πιηθψλ θαη απνζεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, Γηαρείξηζεο πιηθψλ θαη 

απνζεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ 

- Σελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε 

αλακφξθσζε, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

β. Γιοικηηικών θεμάηων και ιδίωρ:  

 - Tελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Λεμηαξρείνπ, Γεκνηνινγίνπ, Γεκνηηθήο 

Καηάζηαζεο, Πξσηνθφιινπ & Γηεθπεξαίσζεο.   

- ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ  

- ηε  ρνξήγεζε αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ  

- ηελ ηέιεζε γάκσλ  

- ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηψλ  

- ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ,  

- ηε δηαθάλεηα θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε,  

- ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα  

- ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ Αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ  

- ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο. 

γ. Ανάπηςξηρ και Ππογπαμμαηιζμού  και ιδίωρ  

- ηα ζέκαηα Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ  

δ. Θοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ 

-Σελ επζχλε ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Παηδείαο 

-Σελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

ε. Θαηαζηημάηων, επισειπήζεων  και εμποπίος   

-ηνλ έιεγρν θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,  

- ηελ έθδνζε πάζεο θχζεο αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

- ηελ έθδνζε πάζεο θχζεο αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε 

επηρείξεζεο, εθκεηάιιεπζεο, νξγαληζκνχ, θνξέα.  

- ηε ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο 

- ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν  ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή 
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- ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ, εκπνξνπαλεγχξεσλ, ηελ άζθεζε ππαίζξησλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ  

- ηε Γηαθήκηζε, θαη ηνπο ρψξνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο.  

- ηελ επηβνιή πξφζηηκσλ γηα ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ηηο παξάλνκεο πηλαθίδεο (λ.2946/2001, 

ΦΔΚ 224Α'/2001) 

- ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο. 

3. Σνπ νξίδεηαη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη.  

Καζψο θαη ηνλ ίδην ηνλ αλαπιεξψλεη ν Γήκαξρνο.  

Η Απφθαζε απηή ηζρχεη απφ 03.09.2021 έσο θαη ηελ 02.09.2022.  

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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