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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κοµοτηνή  28 Φεβρουαρίου 2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    Αριθ.πρωτ: 5745 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 160 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 

 

αφού έλαβε υπόψη  

• τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/Α/7-6-2010), όπως ισχύουν 

• τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α/8-6-2006) 

• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε του Ν.4051/2012, σύµφωνα µε τις οποίες σε 

δήµους  µε αριθµό αντιδηµάρχων έως έξι (6) δικαιούνται αντιµισθία οι τέσσερις (4) 

• Την υπ΄ αριθµ. 15150/15-4-2014 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών 

«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το 

Ν.3852/2010», όπως ισχύει 

• Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 

Ε.Σ.Υ.Ε. για τον ∆ήµο Κοµοτηνής , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται 

στους  66.390  κατοίκους. (ΦΕΚ 699/Β/2014) 

• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Κοµοτηνής έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες (άρθ.1 και 2 

Ν. 3852/2010). 

• Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοµοτηνής (ΦΕΚ 

3022/Β/2011) 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους 

του ∆ήµου Κοµοτηνής, µε θητεία έως 31-8-2019, εντός της τρέχουσας δηµοτικής 

περιόδου και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες, ως εξής: 
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Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο ∆ιοίκησης και Συντονισµού χωρίς αντιµισθία το ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Εµµανουήλ Ταπατζά και του µεταβιβάζει:  

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου 

∆υναµικού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων της ως άνω ∆ιεύθυνσης που 

περιλαµβάνει τα τµήµατα: α) Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, β) ∆ηµοτολογίου, 

Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, γ) Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

και δ) ∆ιοικητικής Μέριµνας.  Ενδεικτικά µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν:  

 

- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου, 

- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των 

δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας, 

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού, 

- την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών,  

- τη λειτουργία των Κ.Ε.Π., 

- το συντονισµό των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου και την παρακολούθηση της 

εύρυθµης λειτουργίας τους  

- τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια, 

- την εποπτεία και ευθύνη του κανονισµού  λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων,  

 

β.- την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων 

και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, πλην 

αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθενται κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε 

δηµοτικό σύµβουλο ή πρόεδρο τοπικού συµβουλίου ή προϊστάµενο  ή στη Γενική 

Γραµµατέα του ∆ήµου ή άλλο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου µας. 
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Β. Ορίζει Αντιδήµαρχο Οικονοµικών θεµάτων, Οικονοµικού  

Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Απασχόλησης µε αντιµισθία τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. ∆ηµήτριο Πολιτειάδη και του µεταβιβάζει : 

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και των 

αντίστοιχων οργανικών µονάδων της ως άνω ∆ιεύθυνσης που περιλαµβάνει τα 

τµήµατα: α)Λογιστηρίου,Προϋπολογισµού,Οικονοµικής Πληροφόρησης και 

Αποθήκης, β) Προµηθειών/Υλικών/Εξοπλισµού Υπηρεσιών, γ)Ταµείου και δ)Εσόδων 

και Περιουσίας. Ενδεικτικά µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν: 

- σύνταξη προϋπολογισµού, εκκαθάριση δαπανών, διαδικασίες διενέργειας 

προµηθειών του ∆ήµου 

- εποπτεία και παρακολούθηση των εισηγήσεων που αφορούν τέλη ανταποδοτικού ή 

µη χαρακτήρα 

- εποπτεία και παρακολούθηση που αφορούν τη δηµοτική περιουσία 

- παρακολούθηση της έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων του τµήµατος Λογιστηρίου 

καθώς και των πληρωµών που διενεργούνται από το τµήµα του ∆ηµοτικού Ταµείου  

- την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των προγραµµατικών συµβάσεων στις 

οποίες συµµετέχει ο ∆ήµος, 

- να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα 

πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία 

του ∆ήµου (άρθρα 58 παρ.1 περιπτ.ε και 59 ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, ΕΣ Τµ. VII 

175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις 

σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία, 

 

β.- την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων 

και δικαιολογητικών καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίµων που αφορούν 

παραβάσεις που ανάγονται στην οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου και επιπλέον την 

υπογραφή επιβολής προστίµων που αφορούν παραβάσεις των αρµοδιοτήτων της 

υπηρεσίας Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που σχετίζονται µε τις πιο πάνω 

ανατιθέµενες αρµοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται 

κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δηµοτικό σύµβουλο ή πρόεδρο τοπικού 

συµβουλίου ή προϊστάµενο ή άλλο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου µας. 
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Γ.- Ορίζει Αντιδήµαρχο Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  µε αντιµισθία τον ∆ηµοτική 

Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Αχµέτ Εµρέ  και του µεταβιβάζει: 

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

 Όλες τις αρµοδιότητες οι οποίες έχουν µεταβιβασθεί στο ∆ήµο κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα β΄ 

του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εξαιρουµένων των αρµοδιοτήτων που αφορούν σε θέµατα του τµήµατος 

αλιευτικών και υδρογεωλογικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά µεταβιβάζονται 

αρµοδιότητες που αφορούν: 

 

- Την εποπτεία σε θέµατα του τµήµατος Αγροτικής, κτηνοτροφικής ανάπτυξης 

- Την εποπτεία σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης καθώς και προγραµµάτων 

απασχόλησης-καταπολέµησης της ανεργίας 

- Την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των θεµάτων του τµήµατος 

αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων. Σε σχέση µε το 

συγκεκριµένο τµήµα µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν: 

α) την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα 

β) την έκδοση αδειών περιπτέρων καθώς και την ευθύνη και παρακολούθηση όλων 

των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρµογή του νέου νόµου για τα περίπτερα 

γ) την έκδοση αδειών στάσιµων παραγωγών αλλά και αδειών για υπαίθριες 

εµπορικές δραστηριότητες 

δ) την εποπτεία και παρακολούθηση των θεµάτων που αφορούν την υπαίθρια 

διαφήµηση 

 

β.- Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή 

αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω 

µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες καθώς και  για την καλή λειτουργία και 

αποτελεσµατικότητα των οργανικών µονάδων που ανήκουν στην υπηρεσία Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης.  
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∆. Ορίζει Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Υποδοµών και Πολεοδοµίας µε 

αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ισµαήλ Λεβέντ  και του 

µεταβιβάζει: 

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

Την ευθύνη της καθαριότητας: α) όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 

περιφέρειας του ∆ήµου, β) των χώρων των δηµοτικών κοιµητηρίων και της 

αποκοµιδής  και διαχείρισης των απορριµµάτων , αποβλήτων και ανακυκλώσιµων 

υλικών. Ενδεικτικά µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν: 

- την λειτουργία και ασφάλεια του ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, 

- την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου, 

- της ευθύνης της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και 

∆ιαχείρισης Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού, 

- την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών µορφών 

ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας, 

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του δηµοτικού κυνοκοµείου, 

- Την προστασία της δηµόσιας υγείας, 

- την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων. 

- των Τεχνικών Έργων και εργασιών αρµοδιότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου και ιδίως  

την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών 

µονάδων του ∆ήµου, 

- της εποπτείας και ευθύνης του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού  και των αντίστοιχων 

οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα   των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας, 

χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδοµικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρµογών, 

Οικοδοµικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραµµατείας, 

- Θέµατα ενδοδηµοτικής αστικής  συγκοινωνίας, 

- Θέµατα σχεδιασµού και ρύθµισης της κυκλοφορίας, καθορισµού πεζοδρόµων, 

µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, οδοσήµανσης, και γενικότερα 

τη λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια 

της  κυκλοφορίας, τις αρµοδιότητες στον τοµέα των µεταφορών, καθώς και της 

παρακολούθησης και της εφαρµογής των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .  
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β.- Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή 

αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και  

την ευθύνη της καλής λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου 

που αφορούν το περιβάλλον καθώς και των υπηρεσιών των υποδοµών και Πολεοδοµίας.   

 

 

Ε. Ορίζει Αντιδήµαρχο Κοινωνικών Θεµάτων & Αλληλεγγύης χωρίς αντιµισθία 

τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Σωτηρακόπουλο και του 

µεταβιβάζει:   

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

- την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών και των αντίστοιχων οργανικών 

µονάδων της ∆ιεύθυνσης που περιλαµβάνει τα τµήµατα: α) Κοινωνικής Αρωγής και 

Υγείας, β) Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας, γ)Κοινωνικής Μέριµνας 

και Ισότητας των Φύλων και δ)Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης. Ενδεικτικά 

µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν:  

- την κοινωνική προστασία, πρόνοια και αλληλεγγύη (κέντρο σίτισης απόρων, ξενώνας 

φιλοξενίας απόρων, ξενώνας κακοποιηµένων γυναικών) 

- την εποπτεία εφαρµογής των αρµοδιοτήτων περί προνοιακών επιδοµάτων και εν γένει 

των µεταφερόµενων στο ∆ήµο από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση σχετικών 

προνοιακών αρµοδιοτήτων. 

- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, 

Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο δράσης αντίστοιχων 

Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου που εξυπηρετούν κοινωνικές δοµές (∆ΕΚΕΠΑΚ, 

ΚΕΜΕΑ) τον συντονισµό των δράσεων και ενεργειών των Νοµικών Προσώπων του 

∆ήµου που εµπλέκονται στους τοµείς Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και 

Αλληλεγγύης, 

- τη Συµβουλευτική Αγωγή και ∆ράσεις για την Νεολαία, το Τοπικό Συµβούλιο Νέων, 

των θεµάτων Νεολαίας, το Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της 

χρήσης και διάθεσης των αιθουσών και χώρων του ∆ήµου για Πολιτιστικές και 

Κοινωνικές εκδηλώσεις  καθώς και την ανάπτυξη υποστήριξης δράσεων εθελοντισµού. 

 
β.- την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων 

και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, πλην 
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αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε 

δηµοτικό σύµβουλο ή πρόεδρο τοπικού συµβουλίου ή προϊστάµενο ή άλλο µόνιµο 

υπάλληλο του ∆ήµου µας. 

 

 

ΣΤ. Ορίζει Αντιδήµαρχο Πρωτογενούς Τοµέα & Οικισµών µε αντιµισθία τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. ∆ηµοσθένη Μανίτσα και του µεταβιβάζει:  

 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
 

- Την ευθύνη των θεµάτων πρωτογενούς τοµέα,  

- Την ευθύνη των ∆ασών, των δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων 

και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,  

- Τον γενικό συντονισµό των προέδρων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων 

των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου, σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, 

- Την παρακολούθηση και διαχείριση ειδικών θεµάτων που αφορούν τους οικισµούς 

του ∆ήµου.  

 

 

β.- Την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων 

και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, πλην 

αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε 

δηµοτικό σύµβουλο ή πρόεδρο τοπικού συµβουλίου ή προϊστάµενο ή άλλο µόνιµο 

υπάλληλο του ∆ήµου µας. 

 

 

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του 

προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της 

θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου. 

 

3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο 

∆ήµαρχος.  

4. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήµαρχος κ. Εµµανουήλ Ταπατζάς που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο 

κ. ∆ηµήτριο Πολιτειάδη.  
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5. Επισηµαίνεται ότι οι ως άνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες δεν έχουν περιοριστικό 

χαρακτήρα, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους Αντιδηµάρχους να αντιµετωπίζουν 

και πλείστα άλλα προβλήµατα που προκύπτουν και συνάδουν µε τις αρµοδιότητες των 

αντιστοίχων ∆ιευθύνσεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, για την καλύτερη λειτουργία του. 

 

6. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-3-2017 και δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον 

ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και αναρτείται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου.  

 

 

                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΟΔΩΛΟ-ΛΑΒ


		2017-02-28T14:24:45+0200
	Athens




