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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κοµοτηνή  19-3-2018 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
                         Αριθ.πρωτ: 8209 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 433 

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) 

• Την αριθ. 160/28-2-2017 απόφαση ∆ηµάρχου Κοµοτηνής περί ορισµού 

Αντιδηµάρχων 

• Την αριθ. 1514/29-12-2017 απόφαση ∆ηµάρχου Κοµοτηνής 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τροποποιούµε την παρ. 1 Α.α. της αριθµ. 160/5745/28-2-2017 (Α∆Α: 6ΞΟ∆ΩΛΟ-ΛΑΒ) 

απόφασής µας, ώστε να έχει ως εξής:  

 

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 (π.χ. 

βαθµολογική εξέλιξη, µισθολογική εξέλιξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας) καθώς και 

µεταβολές κατάστασης υπαλλήλου (π.χ. τοποθέτηση-µετακίνηση, απόσπαση, 

µετάταξη), 

- 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,  

 

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 19-3-2018 και δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον 

ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και αναρτείται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου.  

 

                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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