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ΘΕΜΑ:«ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ».
ΑΠΟΦΑΣΗ : 336
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87)» όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) «πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» όσον αφορά τον
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (A’ 134).
2. Την υπ’ αριθμ 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-4-2019 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ. ΕΣ
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας», σύμφωνα
με τον Ν. 3852/2010,όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87)» όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α’40),
σχετικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων.
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 για τον Δήμο
Σερρών σύμφωνα με την οποία βάσει πληθυσμού και αριθμού δημοτικών ενοτήτων δύνανται να
διορισθούν έως επτά (7) Αντιδήμαρχοι, διότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του
Ν.3852/2010.
5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ αριθμ 82 με Α.Π 59633/20-8-2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων.
6.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ), περί παραχώρησης δικαιώματος
υπογραφών.
7. Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών (ΦΕΚ 2106/21-9-2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Την υπ. αριθ. 335/01-06-2020 απόφαση του Δημάρχου Σερρών περί «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.
601/25603/03-09-2019 Απόφασης για τον <ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ» από 2-9-2019 μέχρι 3009-2020.
9.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, καθώς και αυτές που προστέθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (Α΄204), με τις οποίες δύνεται στο Δήμαρχο
δυνατότητα ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων. Των οποίων το αξίωμα είναι τιμητικό και
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άμισθο και θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της
αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. Οι αντιδήμαρχοι της παρ. 7
του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιαδήποτε
άλλης οικονομικής απολαβής. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, επομένως δεν δικαιούνται ούτε υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική
άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία του.
10. Την υπ. αριθ. 48/22119/07-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ορισμός
Αντιδημάρχων»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τον κ. Γεώργιο Ταϊρη του Στεργίου, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Άμισθο
Αντιδήμαρχο «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» του Δήμου Σερρών, με θητεία από 01/06/2020 μέχρι
30/9/2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
(1) τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του, για ολόκληρο το Δήμο
Σερρών:
Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι
υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Του Τμήματος Κοιμητηρίων

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
(Της
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης)
(Α. Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, τις αρμοδιότητες που αφορούν
τις Λαϊκές Αγορές, όπως αναγράφονται στο άρθρο 22.3 του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, ΦΕΚ 2106/Β΄/21-09-2011).
Αναθέτουμε στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με την παρούσα απόφαση, την υπογραφή
των εγγράφων, αποφάσεων, των πάσης φύσεως δημοσίων συμβάσεων επί όλων των
αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν.
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Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, οι καθ’ ύλην και κατά τόπον
αρμοδιότητες του θα ασκούνται ως εξής, από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών-Οικονομικών
Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας
και Νομικής Υπηρεσίας κ. Μισιρλή Σπυρίδωνα.
Γ. Η θητεία του Αντιδημάρχου ορίζεται από 01/06/2020 – 30/9/2020 και στη διάρκεια αυτή δεν
είναι δυνατή η αντικατάστασή του παρά μόνο μετά έξι (6) μήνες από τον διορισμό του και με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Δ. 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 Δήμου.

Κοινοποίηση
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης
Μακεδονίας Θράκης
2. Οριζόµενους Αντιδηµάρχους
Εσωτερική διανοµή
Όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Σερρών
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