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Πολύκαστρο 02-09-2019
Αρ. Πρωτ. 13275

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Παιονίας
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 παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.

Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. 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' άρθρου 3
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Παιονίας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 28.493 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παιονίας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν μέχρι έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2606/8-11-2011 τεύχος Β’).

Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Παιονίας, με θητεία από 01-09-2019 μέχρι και 31-102021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις
παρακάτω αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παιονίας :

1. Τον κ. ΤΖΟΥΡΤΖΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ
Αντιδήμαρχο Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών – Διαφάνειας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ΄ ύλην, αρμοδιότητες :
 Για θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα
Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού - Μισθοδοσίας, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)

 Για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα
Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού, Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας, Τμήμα Ταμείου)

2. Τον κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Έργων, Ενέργειας & Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’
ύλην, αρμοδιότητες:
 Για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα
Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Τοπογραφίας, Τμήμα
συντήρησης κτιρίων έργων & Υποδομών, Τμήμα Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Τμήμα Η/Μ έργων & Σηματοδότησης, Τμήμα
Γραμματείας)
 Για θέματα Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα
ελέγχου κατασκευών, Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών)

 Για θέματα Ενέργειας
 Για θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης (Αρμοδιότητες γραφείου
αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, αρμοδιότητες
προστασίας καταναλωτή, αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και
γενικών δραστηριοτήτων[πλην λαϊκών αγορών], αρμοδιότητες σε θέματα
τουρισμού, αρμοδιότητες σε θέματα απασχόλησης)

3. Τον κ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως Αντιδήμαρχο
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Φωτισμού, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:







Για θέματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος
&
Πρασίνου
(Τμήμα
Καθαριότητας
–
Ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής και περιβάλλοντος, Τμήμα διαχείρισης –
κίνησης – συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων, Τμήμα πρασίνου)
Για θέματα Περισυλλογής - Διαχείρισης αδέσποτων ζώων, εντός των
ορίων του Δήμου.
Για θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας λαϊκών αγορών 

4.
Τον κ. ΝΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Αντιδήμαρχο
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’
ύλην, αρμοδιότητες:
Για θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Αυτοτελούς
Τμήματος
Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας,
Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Εθελοντισμού
(Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας:













Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας
Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας
Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής
Γουμένισσας για την επίλυση των προβλημάτων τους

5. Τον κ. ΑΡΙΖΑΝΗ ΗΛΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ως Αντιδήμαρχο Πολιτικής
Προστασίας & Εθελοντισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην,
αρμοδιότητες:




Για θέματα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
Για θέματα του Γραφείου Εθελοντισμού
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού:










Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού
Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού
Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού
Συνεργασία με τους Προέδρους κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα
Ευρωπού για την επίλυση των προβλημάτων τους


6. Τον κ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως Αντιδήμαρχο Γεωργίας
- Κτηνοτροφίας – Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην,
αρμοδιότητες:





Για θέματα Γραφείου Αγροτικής παραγωγής (φυτικής – ζωικής
παραγωγής)
Για θέματα Γραφείου Αλιείας

Κατά τόπο αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αξιούπολης & Λιβαδίων:
Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες Αξιούπολης & Λιβαδίων
 Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Αξιούπολης & Λιβαδίων

 Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Αξιούπολης & Λιβαδίων

 Συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες
Αξιούπολης & Λιβαδίων για την επίλυση των προβλημάτων τους

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




Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Τζούρτζος Αθανάσιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Γεωργίτσαρο Γεώργιο.
Δ. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την αρμοδιότητα της
έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών
Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των
προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει - κ.λ.π., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των
υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και
ελέγχου.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις
υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και
θα μελετούν και θα εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και
αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
Ε. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια και σε
κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων τους
ΣΤ. Μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων : Γουμένισσας κ.
Νίτση Ευάγγελο του Δημήτριου, Αξιούπολης – Λιβαδίων κ. Γεωργίτσαρο Γεώργιο
του Κωνσταντίνου, Ευρωπού κ. Αριζάνη Ηλία του Θεοφάνη, την αρμοδιότητα της
Τέλεσης των Πολιτικών Γάμων στην δημοτική ενότητά τους και τους αναθέτει την
έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται
με την πιο πάνω ανατιθέμενη αρμοδιότητα.



Ζ. Η τέλεση των πολιτικών γάμων στην Δημ. Ενότητα Πολυκάστρου θα γίνεται
από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο
Διοικητικών – Οικονομικών κ. Τζούρτζο Αθανάσιο ή όταν κωλύεται τον Αντιδήμαρχο
κ. Συμεωνίδη Ιωάννη.
Η. 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.
Θ. 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 Παιονίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΙΩΝΙΔΗΣ








