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       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  της  παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α') και το 
άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α'), και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 
107/31.07.2017 τεύχος Α') :«Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των 
Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το 
δήμο.» 

5. Την απογραφή μόνιμου πληθυσμού του έτους 2011 (ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τ. 

Β΄), σύμφωνα με την οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σουφλίου 

ανέρχεται σε 14.941 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σουφλίου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες. 
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7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4)Αντιδήμαρχοι. 

8. Tην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 238/ τ.Β΄/9-2-2016), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Ορίζoυμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δαρούση Δημήτριο του 

Σπύρου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα, 

με θητεία από 03.09.2019 έως και την 02.09.2020 για την τρέχουσα δημοτική 

περίοδο. 

2. Του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :  

A. Καθ’ ύλην: 

α.Τεχνικών Έργων και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και 

των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης 

των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, 

Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, 

Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων 

Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

Μελετών - Επίβλεψης έργων.  

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και 

Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. 

β.Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων 

πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών 

Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - 

Γραμματείας. 

γ. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος  

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της 

οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται 

κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο 

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου 

- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας  
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- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας 

- Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  

βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,  

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα   

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων 

- Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας ΄Υδρευσης 

δ.Την ευθύνη και εποπτεία του Πρωτογενούς Τομέα. 

-Την ευθύνη και εποπτεία για την διατήρηση και ανάπτυξη των θεμάτων του 

Πρωτογενούς Τομέα.  

-Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που 

συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης 

ε. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου   

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε 

επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.  

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος 

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων 

και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή 

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών  

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης.  

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001) 

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 

αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την 

ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 

 Του αναθέτει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, την υπογραφή βεβαιώσεων, 

πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σουφλίου. 
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3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δαρούση  Δημητρίου 

τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος. 

 Απόφαση αυτή ισχύει από 03.09.2019 έως και την 02.09.2020.  

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου .  
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  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης   

2. Δημοτικές Ενότητες  

3. Γραφείο Δημάρχου  

4. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  

5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. Αναφερόμενο Αντιδήμαρχο  
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