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ΘΕΜΑ:«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 601/25603/03-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ <ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ>»
ΑΠΟΦΑΣΗ : 335
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), περι 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. 601/25603/03-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Σερρών περί «ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ» από 2-9-2019 μέχρι 30-09-2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Τροποποιεί την υπ. αριθ. 601/25603/03-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Σερρών περί
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ» από 2-9-2019 μέχρι 30-09-2020, ως προς τις αρμοδιότητες του
Αντιδημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μισιρλή ως κάτωθι:.
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Σερρών, με θητεία από 2/9/2019 μέχρι 30/9/2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και
τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
(1) Τον κ. ΜΙΣΙΡΛH ΣΠΥΡIΔΩΝA, Αντιδήμαρχο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και του μεταβιβάζει 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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρμοδιότητες:
Του Τμήματος Διοικητικών Διαδικασιών
Του Τμήματος Προσωπικού
α) Γραφείο Προσωπικού
β) Γραφείο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού
Του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΤουΤμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
α) Γραφείο Γενικών Θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρμοδιότητες:
Του Τμήματος Λογιστηρίου
α) Γραφείο Προϋπολογισμών και Οικονομικής Πληροφόρησης
β) Γραφείο Δαπανών και Ενταλμάτων
γ) Γραφείο Διπλογραφικού
δ) Γραφείο Μισθοδοσίας
Του Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας
Του Τμήματος Προσόδων και Δημόσιας Περιουσίας
Του Τμήματος Προμηθειών
α) Γραφείο Γενικών Προμηθειών
β) Γραφείο Προμηθειών Τεχνικών Έργων
γ) Γραφείο Διαγωνισμών και Συμβάσεων
Του Τμήματος Αποθηκών
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 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρμοδιότητες :
α) Γραφείο Διαύγειας και Ηλεκτρονικών υπηρεσιών
β) Αρμοδιότητες Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών και Ανάπτυξης Λογισμικού (Software)
γ) Γραφείο Τηλεπικοινωνιών και Υποστήριξης Υλικού (Hardware)
 ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 Του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
(Της
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης)
(Α. Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις αρμοδιότητες που
αφορούν τις Λαϊκές Αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 22.3 του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, ΦΕΚ 2106/Β΄/21-09-2011).
(Β. Αρμοδιότητες για την προστασία του καταναλωτή)
Ορίζεται και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.
(2) Τον κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιδήμαρχο «ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις
Δημοτικές Ενότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές
αρμοδιότητες καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο
το Δήμο Σερρών:
α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και λειτουργούν
στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα
όρια της Δημοτικής 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.
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β) Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται στις παρακάτω
υπηρεσίες του Δήμου Σερρών:
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πλην του Τμήματος Πρασίνου)
Του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων
α) Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων
β) Γραφείο Έργων αυτεπιστασίας και εργασιών
Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενεργειακών Εφαρμογών
α) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
β) Γραφείο Ενεργειακών Εφαρμογών και Ενεργειακής Διαχείρισης (Ενεργειακές εφαρμογές)
γ) Γραφείο Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, Συντήρησης H−M εγκαταστάσεων, Έργων
αυτεπιστασίας
Του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Ρυθμίσεων
α) Κυκλοφοριακές μελέτες
β) Κυκλοφοριακά Έργα
γ) Οδική ασφάλεια
δ) Μαζική μεταφορά
ε) Βιώσιμη κινητικότητα – προσβασιμότητα
στ) Χορήγηση αδειών
Του Τμήματος Περιβάλλοντος
α) Γραφείο Μελετών.
β) Γραφείο Θεμάτων Δημόσιας Υγείας
Του Γραφείου Αδειών Εγκαταστάσεών και Μεταφορών
Του Τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
α) Γραφείο Κτηματολόγησης− Κτηματογράφησης
β) Γραφείο Διαχείρισης Γης
 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ –ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)
 εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού,
 έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών
 έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ορίζεται και Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.

(3) Την κα. ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, Αντιδήμαρχο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες των
αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:
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Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του, όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι
υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Όλα τα προαναφερόμενα Τμήματα ανήκουν στην ενιαία Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.
Ορίζεται και Μέλος της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.
(4) Τον κ. ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ, Αντιδήμαρχο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» και κατά τόπον
Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Σερρών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω τοπικές
και καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:
α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες :
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και
λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου
στα όρια της Δημοτικής 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 Δήμου Σερρών:






ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΉΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.
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(5) Τον κ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Αντιδήμαρχο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» και κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
τοπικές αρμοδιότητες, καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για
ολόκληρο το Δήμο Σερρών:
α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και
λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου
στα όρια της Δημοτικής 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 αρμοδιότητές του:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητες, όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί όλων των τμημάτων της
Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, πλην του τμήματος Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας
i. του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
ii. του τμήματος καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και ειδικών συνεργείων
Ορίζεται και Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.

(6) Τον κ. ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, Αντιδήμαρχο «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρουσίου και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω τοπικές αρμοδιότητες, καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων
του για ολόκληρο το Δήμο Σερρών:
α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και
λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας
 Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου
στα όρια της Δημοτικής 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
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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 αρμοδιότητες του όπως και η εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι
υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αρμοδιότητες Τμήματος Αγροτικής, Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας
(Α. Αρμοδιότητες του τμήματος στον τομέα της φυτικής παραγωγής)
(Β. Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής)
(Γ. Αρμοδιότητες στον τομέα της Αλιείας)
Ορίζεται και Μέλος της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.
(7) Τον κ. ΚΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιδήμαρχο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο το
Δήμο Σερρών:
Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές του όπως και εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι
υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, όσον αφορά την εποπτεία,
έλεγχο, εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των μέσων, του εξοπλισμού των οχημάτων όλου
του δήμου Σερρών.
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 Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ», κ. Μισιρλής Σπυρίδων, που θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει
ή κωλύεται τα καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Νυχτοπάτη Γεώργιο,
Αντιδήμαρχο «ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ».
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων, οι καθ’ ύλην και κατά τόπον
αρμοδιότητες τους θα ασκούνται ως εξής:
α) τον Αντιδήμαρχο κ. Μισιρλή Σπυρίδωνα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο
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Αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κων/νος.
β)Τον Αντιδημάρχου κ. Νυχτοπάτη Γεώργιο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί η
Αντιδήμαρχος κα. Πάνου Σωτηρία.
γ) Τον Αντιδήμαρχο κ. Καρακολίδη Παναγιώτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ιωάννης.
δ) Τον Αντιδήμαρχο κ. Καδή Γεώργιο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Καρακολίδης Παναγιώτης.
(Οι αντικαταστάσεις και αναπληρώσεις αυτές των αντιδημάρχων, ισχύουν και αντιστρόφως)
Ε. Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από 2/9/2019 – 30/9/2020 και στη διάρκεια αυτή δεν
είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά έξι (6) μήνες από τον διορισμό τους και με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
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 Δήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει στο ακέραιο οι υπ. αριθ. 601/25603/03-09-2019 και 729/28757/0110-2019 αποφάσεις του Δημάρχου Σερρών.

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

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

