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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Σέρρες 24 Φεβρουαρίου 2017 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                          Αρ. Πρωτ: 7278 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ                                                    

Πληροφ: Θ. Γαϊταντζή                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Τηλεφ: 2321350167 (εσωτ.167) 

 

 

ΘΕΜΑ:<< ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ>> 

              

                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ :  122 

 Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59  του Ν.3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

87/7-6-2010 τ.Α΄), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του 

∆ηµάρχου. 

 

2.  Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι 

και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τον Ν. 3852/2010,όπως ισχύει. 

 

3. Τις προβλεπόµενες αρµοδιότητες των ∆ήµων από Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ) ιδίως του 

άρθρου 75, και τις πρόσθετες αρµοδιότητες από Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94. 

 

4. Τον νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου Σερρών (ΦΕΚ.2106/21-9-2011) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

 

5.Τις  διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012. 

 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ). 

 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 

της παρ 3
α
 του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012. 

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4147/2013 περί κύρωσης της από 31-12-2012 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 

 

9.Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Σερρών εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του 

Ν.3852/2010 και εποµένως µπορούν να ορισθούν έως επτά (7) Αντιδήµαρχοι. 
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      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του 

∆ήµου Σερρών, µε θητεία από  1/ 3 / 2017 µέχρι  31/ 8 /2019 εντός της τρέχουσας 

δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:  

 

 

1. Τον κ. Γκότση Ηλία,  Αντιδήµαρχο «ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική 

Ενότητα  Σερρών και του µεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές αρµοδιότητες καθώς και τις 

καθ’ ύλην αρµοδιότητες των αντικειµένων του   για ολόκληρο το ∆ήµο Σερρών:  

α) Οι κατά τόπον αρµοδιότητες: 
• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου που εγκαθίστανται και 

λειτουργούν στα όρια της παραπάνω ∆ηµοτικής Ενότητας.  

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήµου  

στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

• Τη συνεργασία µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την 

καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβληµάτων.   

• Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται 

στην δηµοτική ενότητα  

• Την µέριµνα, σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο πρόεδρο δηµοτικής ή τοπικής 

κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόµενης από τον νόµο ετήσιας συνέλευσης των 

κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα 

τοπικά προβλήµατα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβληµάτων. 

  

  β)  Οι καθ’ ύλην αρµοδιότητες: 
Οι ασκούµενες αρµοδιότητές του   όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται στις παρακάτω 

υπηρεσίες του ∆ήµου Σερρών:  

 

• Της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  πλην του τµήµατος Πρασίνου 

• Του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας  και Παλλαϊκής  Άµυνας 

 

2. Τον κ. Χαρίτο Χρήστο,  Αντιδήµαρχο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ»   και του µεταβιβάζει τις παρακάτω 

καθ΄ύλην αρµοδιότητες  των αντικειµένων του,  για ολόκληρο το ∆ήµο Σερρών:  

 

Οι  καθ’ ύλην αρµοδιότητες: 
Οι ασκούµενες αρµοδιότητές του όπως και η εποπτεία αυτών  εκτείνονται επί των κάτωθι 

υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών: 

• Της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

• Της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

• Του Αυτοτελούς Τµήµατος Μηχανοργάνωσης Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

• Του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας 

 

Την έκδοση (υπογραφή) χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, σε βάρος των 
πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισµό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα 

από αναµόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων.  
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Οι ανωτέρω δύο (2) Αντιδήµαρχοι δεν δικαιούνται αντιµισθίας σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του αρθρ. 3 του Ν. 4051/2012, αλλά κατά τα οριζόµενα  στις διατάξεις του Ν. 

4Ι47/2013 δικαιούνται τις πλήρεις αποδοχές των συνταξιοδοτικών τους αποφάσεων. 

 

 

 

3. Τον κ. ∆ούκα Γεώργιο,  Αντιδήµαρχο «ΠΡΑΣΙΝΟΥ»  και του µεταβιβάζει τις 

παρακάτω καθ΄ύλην  αρµοδιότητες των αντικειµένων του για ολόκληρο το ∆ήµο 

Σερρών: 

 

         Οι καθ΄ύλην αρµοδιότητες : 
 

•  Οι ασκούµενες αρµοδιότητές του και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί του 

τµήµατος Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών. 

 

 

  4. Τον κ. Μερετούδη ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 

ΥΓΕΙΑΣ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»    και του µεταβιβάζει τις 

παρακάτω  καθ’ύλην αρµοδιότητες των αντικειµένων του  για ολόκληρο το ∆ήµο 

Σερρών: 

         

 

Οι καθ’ ύλην αρµοδιότητες: 
Οι ασκούµενες αρµοδιότητές του, όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι 

υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών: 

 

• Του τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων 

• Του τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας 

• Του τµήµατος Παιδείας 

• Του τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης 

 

  Όλα τα προαναφερόµενα τµήµατα ανήκουν στην ενιαία ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας,    

Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Σερρών. 

 

 

5. Τον κ. Χράπα Παντελή, Αντιδήµαρχο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» και κατά τόπον 

Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση και του µεταβιβάζει τις 

παρακάτω τοπικές αρµοδιότητες,  καθώς και τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες των αντικειµένων 

του   για ολόκληρο το ∆ήµο Σερρών:  

α)  Οι κατά τόπον αρµοδιότητες: 
• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου που εγκαθίστανται και 

λειτουργούν στα όρια της παραπάνω ∆ηµοτικής Ενότητας  

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήµου  

στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

• Τη συνεργασία µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την 

καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβληµάτων   

• Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται 

στην δηµοτική ενότητα  

• Την µέριµνα, σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο πρόεδρο δηµοτικής ή τοπικής 

κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόµενης από τον νόµο ετήσιας συνέλευσης των 
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κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα 

τοπικά προβλήµατα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβληµάτων  

 

β) Οι καθ΄ύλην αρµοδιότητές του: 

Οι ασκούµενες αρµοδιότητες, όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί όλων των 

τµηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου Σερρών, πλην του τµήµατος 

Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων. 

 

  

 

6. Τον κ. Γρηγοριάδη Χρήστο,  Αντιδήµαρχο « ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ » και του µεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρµοδιότητες των 

αντικειµένων του για ολόκληρο το ∆ήµο Σερρών: 

 

Οι καθ΄ύλην αρµοδιότητες: 
Οι ασκούµενες αρµοδιότητες του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι 

υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών: 

 

• Της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης - Αγροτικής Οικονοµίας  του ∆ήµου Σερρών και  επί 

όλων των τµηµάτων που υπάγονται σ΄αυτήν, πλην:  

α) του Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας 

β) του Τµήµατος Τουρισµού 

 

 

 

7. Τον κ. Καδή Γεώργιο, Αντιδήµαρχο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και κατά τόπον Αντιδήµαρχο στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Σκουτάρεως και του µεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές και καθ’ύλην αρµοδιότητες των 

αντικειµένων του  για ολόκληρο το ∆ήµο Σερρών:  

α) Οι κατά τόπον αρµοδιότητες: 
• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου που εγκαθίστανται και 

λειτουργούν στα όρια της παραπάνω ∆ηµοτικής Ενότητας.  

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήµου  

στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

• Τη συνεργασία µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την 

καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβληµάτων.   

• Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται 

στην δηµοτική ενότητα  

• Την µέριµνα, σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο πρόεδρο δηµοτικής ή τοπικής 

κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόµενης από τον νόµο ετήσιας συνέλευσης των 

κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα 

τοπικά προβλήµατα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβληµάτων. 

 

  

β )Οι καθ’ύλην αρµοδιότητες: 
Οι ασκούµενες αρµοδιότητές του όπως και εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι 

υπηρεσιών του ∆ήµου Σερρών: 

• Του Γραφείου Υποδοχής και εξυπηρέτησης ∆ηµοτών και ∆ιοικητικής βοήθειας 

• Της ∆/νσης των ΚΕΠ ∆ήµου Σερρών 

• Του τµήµατος Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων 
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Οι παραπάνω  πέντε Αντιδήµαρχοι δικαιούνται αντιµισθίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του αρθ. 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄). 

 

 

Β. Αναθέτουµε  σε όλους του ορισθέντες Αντιδηµάρχους µε την παρούσα απόφαση,  

την υπογραφή των εγγράφων, αποφάσεων,  των πάσης φύσεως δηµοσίων συµβάσεων 

επί όλων των αρµοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν,  όπως  και του δικαιώµατος 
τέλεσης Πολιτικών Γάµων. 

 

Γ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήµαρχος «ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  κ. Γκότσης Ηλίας  που θα αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο, και 

όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον 

Αντιδήµαρχο που θα ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου. 

 

∆. Στην  περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος  Αντιδηµάρχου,  τις καθ’ ύλην 

αρµοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο ∆ήµαρχος, ενώ οι κατά τόπον αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων θα ασκούνται ως εξής:  

    α) Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου  κ. Γκότση Ηλία,  όταν απουσιάζει 

ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Χαρίτος  Χρήστος. 
   β) Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Καδή Γεωργίου,  όταν απουσιάζει 

ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ούκας Γεώργιος. 
   γ) Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Χράπα Παντελή,  όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γρηγοριάδης Χρήστος. 
 

 

 

Ε. Η θητεία των Αντιδηµάρχων ορίζεται από 1/3/2017 - 31/8/2019 και στη διάρκεια αυτή 

δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά µόνο µετά από ειδικά αιτιολογηµένη 

απόφαση του ∆ηµάρχου. 

  

ΣΤ. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού  ή σε µία 

εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

 

 

Κοινοποίηση:      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

1.Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

   Μακεδονίας Θράκης-∆ιοικητήριο 

2.Οριζοµένους Αντιδηµάρχους      ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 

Εσωτερική διανοµή:  

Όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Σερρών 
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