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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ  

ΔΘΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου:9393 

Γραφείο Δθμάρχου  Νιγρίτα 27/08/2020 

 

ΘΕΜΑ: Οριςμόσ Αντιδθμάρχων Διμου Βιςαλτίασ για τθ χρονικι περίοδο από 01/09/2020 

μζχρι  31/08/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΘ 371/2020 

Ο Διμαρχοσ Βιςαλτίασ Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Α' 87), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.1 του άρκρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα 

Κλειςκζνθσ Ι, αναφορικά με τον οριςμό των Αντιδθμάρχων και τθν αναπλιρωςθ του 

Δθμάρχου και από το άρκρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

3. Σθν υπ' αρικ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεφχοσ B’) απόφαςθ ΤΠ.Ε. 

"Πρωτοβάκμιοι και Δευτεροβάκμιοι Οργανιςμοί Σοπικισ  Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Χϊρασ, 

ςφμφωνα με το ν. 3852/2010, όπωσ ιςχφει."  

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Α' 87), όπωσ 

τροποποιικθκε από το άρκρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και τθσ  παρ. 3 ε' άρκρου 3 

ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τθν αντιμιςκία.  

5. Σα επίςθμα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ ζτουσ 2011 (αποφ. ΓΠ -

191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Διμο Βιςαλτίασ , ςφμφωνα με τα οποία ο πλθκυςμόσ 

του ανζρχεται ςτισ είκοςι χιλιάδεσ τριάντα (20.030) κατοίκουσ.  

6. Σο γεγονόσ ότι ο Διμοσ Βιςαλτίασ ζχει τζςςερισ (04) Δθμοτικζσ Ενότθτεσ.  

7. Σο γεγονόσ ότι ςτο Διμο μπορεί να οριςκοφν Πζντε (05) Αντιδιμαρχοι.  

8. Σθν εγκφκλιο ΤΠ.Ε. εγκ.82/59633/20.08.2019:Οριςμόσ Αντιδθμάρχων.  

9. Σον Οργανιςμό Εςωτερικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Βιςαλτίασ (ΦΕΚ ΣΕΤΧΟ ΔΕΤΣΕΡΟ Αρ. 

Φφλλου 957/ 19 Απριλίου 2013)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΗΕΙ 

Α. Ορίηει τουσ κατωτζρω δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ του πλειοψθφοφντοσ ςυνδυαςμοφ ωσ 

Αντιδθμάρχουσ του Διμου Βιςαλτίασ, με κθτεία από 01/09/2020 μζχρι  31/08/2021 εντόσ 

τθσ τρζχουςασ δθμοτικισ περιόδου, και τουσ μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ:  
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II. ηον κ. ΒΑΓΗΚΟΛΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟ καθ' ύλην Ανηιδήμαπσο Τποδομών 

 

και του μεταβιβάηει τισ Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν και Οικονοµικϊν  

Τπθρεςιϊν όπωσ κακορίηονται από το ΑΡΘΡΟ 14 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ 

Διμου Βιςαλτίασ και από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, Διατα γµάτων  και Τπουργικϊν 

Αποφάςεων. 

 Οικονομικϊν κεμάτων και ιδίωσ:  

- Σθν εποπτεία και ευκφνθ των οικονομικϊν και των αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων 

του Διμου και ςυγκεκριμζνα των: Προςόδων, ΣΑΠ και Σελϊν Κακαριότθτασ -

Φωτιςμοφ, Ελζγχου, Δθμοτικισ Περιουςίασ, Σαμειακισ Βεβαίωςθσ Ειςπράξεων 

Κοινοποιιςεων φορολογθτζασ φλθσ, Προχπολογιςμοφ, Εκκακάριςθσ 

Δαπανϊν,Λογιςτθρίου - Διπλογραφικοφ, Σαμείου, Διαχείριςθσ υλικϊν και 

αποκεματικοφ εξοπλιςμοφ γραφείων, Διαχείριςθσ υλικϊν και αποκεματικοφ 

εξοπλιςμοφ γραφείων 

- Σθν ζκδοςθ του τεκμθριωμζνου αιτιματοσ, τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ 

όλων των  εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.  

 Διοικθτικϊν κεμάτων και ιδίωσ, τθν εποπτεία και ευκφνθ των Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και 

των αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων του Διμου και ςυγκεκριμζνα  των αρμοδιοτιτων τθσ 

Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, Γραμματείασ Οργάνων Διοίκθςθσ, Λθξιαρχείου, 

Δθμοτολογίου, Δθμοτικισ Κατάςταςθσ, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωςθσ.  

 

και του μεταβιβάηει τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και  

Πολεοδοµίασ του Διμου Βιςαλτίασ όπωσ κακορίηονται από το (ΑΡ ΘΡΟ 15 του Οργανιςμοφ 

Εςωτερικισ Τπθρεςίασ Διμου Βιςαλτίασ και από τισ ιςχφουςεσ  διατάξεισ Νόµων, 

Διαταγµάτων και Τπουργικϊν Αποφάςεων.:  

 Ειδικότερα ςτον κ. Βαδικόλιο ανακζτουμε  

- Σθν εποπτεία και ευκφνθ των Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και των  αντίςτοιχων οργανικϊν  

μονάδων του Διμου και ςυγκεκριμζνα τθσ Διεφκυνςθσ των Σεχνικϊν Ζργων, Σεχνικισ 

και Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ - Σεχνικό Αρχείο, Προγραμματιςμοφ, Μελετϊν και 

Επίβλεψθσ Ζργων, Εκτζλεςθσ Ζργων Οδοποιίασ, Εκτζλεςθσ Κτιριακϊν Ζργων, 

Εκτζλεςθσ Ζργων Τπαίκριων Χϊρων, , Δικτφων, τεχνικϊν υνεργείων, 

Προγραμματιςμοφ και Οργάνωςθσ Μελετϊν - Επίβλεψθσ ζργων. 

- Σθν ευκφνθ τθσ υντιρθςθσ τθσ αγροτικισ δθμοτικισ και επαρχιακισ οδοποιίασ του 

Διμου Βιςαλτίασ τόςο με τα μθχανιματα του Διμου, όςο και με τθν μίςκωςθ 

ιδιωτικϊν μθχανθμάτων. 

- Σον ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ  

- Σθν ευκφνθ τθσ Εκτζλεςθσ Ζργων Θλεκτροφωτιςμοφ  

- Σθν ευκφνθ τθσ υντιρθςθσ και Επιςκευισ Θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  και 

Διαχείριςθσ Τλικϊν, Καυςίμων, ανταλλακτικϊν μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

Ηωάννη καθ' ύλην Ανηιδήμαπσο Γιοικηηικών Σον κ Αδαμούδη 

Λειηοςπγιών 

I. 
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IV. τον κ. ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ καθ' ύλην Ανηιδήμαπσο Καθημεπινόηηηαρ 

 

και του μεταβιβάηει τισ αρμοδιότθτεσ του Αυτοτελοφσ Σµιµατοσ Σοπικισ Οικονοµικισ  

Ανάπτυξθσ του Διμου Βιςαλτίασ όπωσ κακορίηονται από το ΑΡΘΡΟ 11 του Οργανιςμοφ 

Εςωτερικισ Τπθρεςίασ Διμου Βιςαλτίασ και από τισ ιςχφουςεσ  διατάξεισ Νόµων, 

Διαταγµάτων και Τπουργικϊν Αποφάςεων.  

 Ανάπτυξθσ και Προγραμματιςμοφ και ιδίωσ  

- τα κζματα πρωτογενοφσ τομζα (Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Κτθνοτροφίασ,)  

- Σθν ευκφνθ των Δαςϊν, δθμοτικϊν και κοινοτικϊν καλλιεργθτικϊν εκτάςεων και 

βοςκοτόπων, προςταςία και διαχείριςθ των υδάτινων πόρων,  

- τα κζματα προβολισ και Σουριςμοφ  

- τθ διαχείριςθ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων και των εν γζνει κεμάτων που 

ςυνδζονται με χρθματοδοτιςεισ ςτα πλαίςια προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ  

Καταςτθμάτων, επιχειριςεων και εμπορίου  και ιδίωσ 

- τον ζλεγχο καταςτθμάτων και επιχειριςεων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ,  

- τθν ζκδοςθ πάςθσ φφςθσ αδειϊν που απαιτοφνται για τθ λειτουργία επιχειριςεων 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.  

- τθν ζκδοςθ πάςθσ φφςθσ αδειϊν που απαιτοφνται για τθ λειτουργία 

οποιαςδιποτε επιχείρθςθσ, εκμετάλλευςθσ, οργανιςμοφ, φορζα.  

- τθ λειτουργία Δθμοτικϊν και λαϊκϊν αγορϊν, εμποροπανθγφρεων, τθν άςκθςθ 

υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων και τθ χοριγθςθ των ςχετικϊν αδειϊν. 

 

και του μεταβιβάηει τισ αρμοδιότθτεσ: τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ που 

περιλαµβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ:  

α)Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ.  

β) Τµιµατοσ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ γ) Τµιµατοσ Συντιρθςθσ Πραςίνου  

Οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ κακορίηονται από το (ΑΡΘΡΟ 12 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ 

Τπθρεςίασ Διμου Βιςαλτίασ και από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, Διαταγµάτων και 

Τπουργικϊν Αποφάςεων  

Ειδικότερα ςτον κ. Παςχαλίδθ ανακζτουμε:  

- Σθν ευκφνθ τθσ κακαριότθτασ όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ 

περιφζρειασ του Διμου, τθσ αποκομιδισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων, και τθσ 

οργάνωςθσ και διάκεςθσ των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που 

απαιτοφνται κάκε φορά ςε κεντρικό επίπεδο  

- Σθν επίβλεψθ μελετϊν και ζργων προςταςίασ περιβάλλοντοσ, Πραςίνου.  

- Σθν εποπτεία και ευκφνθ των κοιμθτθρίων.  

καθ' ύλην Ανηιδήμαπσο Αγποηικήρ & ηον κ. ΜΠΗΜΠΛΗΑ ΘΩΜΑ 

Οικονοµικήρ Ανάπηςξηρ 

III. 
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VI. ηον   κ. ΥΑΣΕΖΜΑΡΚΟ  ΑΡΓΤΡΗΟ καθ' ύλην Ανηιδήμαπσο Ππόνοιαρ, 

Παιδείαρ, Πολιηιζμού, Αθληηιζμού & Νεολαίαρ, 

 

και του μεταβιβάηει τισ αρμοδιότθτεσ  του  Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Κοινωνικισ  

Προςταςίασ, Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. 

Οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ κακορίηονται από το (ΑΡΘΡΟ 13 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ 

Τπθρεςίασ Διμου Βιςαλτίασ και από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόµων, Διαταγµάτων και 

Τπουργικϊν Αποφάςεων τθν εποπτεία των χολικϊν Επιτροπϊν, τθν παρακολοφκθςθ και 

επίλυςθ λειτουργικϊν προβλθμάτων των ςχολικϊν  μονάδων.  

 Ειδικότερα ςτον κ. Χατηθμάρκο ανακζτουμε:  

- Σθν εποπτεία, παρακολοφκθςθ και επίλυςθ κεμάτων ςυντιρθςθσ των ςχολικϊν 

κτιρίων, ςε ςυνεργαςία με τισ χολικζσ Επιτροπζσ και τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ τοφ Διμου.  

- Σθν οργάνωςθ, εποπτεία και ςυντονιςμό τοφ Κζντρου Δια Βίου Μάκθςθσ του Διμου.  

- Σθν εποπτεία και ευκφνθ γενικότερα των αρμοδιοτιτων τθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ 

και Αλλθλεγγφθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωςθ εϋ του 

ΚΔΚ και ιδίωσ τθ χοριγθςθ και υπογραφι αδειϊν, τθν ζκδοςθ αποφάςεων, 

πιςτοποιθτικϊν, επιδομάτων, τθν επιβολι προςτίμων, τθν ευκφνθ λειτουργίασ και 

εποπτείασ των φορζων και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ τθσ περίπτωςθσ αυτισ και τθν 

ευκφνθ λειτουργίασ των αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων του Διμου.  

- Σθν υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων του 

πλθκυςμοφ, τθν εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων, τθν πρόνοια απόρων και 

αςτζγων, τισ δράςεισ εκελοντιςμοφ και τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.  

- Σθν οργάνωςθ και λειτουργία των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν επί των κεμάτων πρόνοιασ 

και προνοιακϊν επιδομάτων.  

- Σθν οργάνωςθ, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου, και του 

Κοινωνικοφ Φαρμακείου 

- Σθν εποπτεία κεμάτων ςχετιηόμενων με ΑμΕΑ. 

- Σθν υλοποίθςθ, λειτουργία και εποπτεία του όλου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

δεςποηόντων και αδζςποτων ηϊων  

- Σθ ςυνεργαςία με τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ  των 

κεμάτων που εμπίπτουν ςτισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ.  

Β. Οι ανωτζρω κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ δεν μποροφν να εκλεγοφν ι να είναι 

μζλθ του προεδρείου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  

Γ.  Οι πιο πάνω Αντιδιμαρχοι:  

- υπογράφουν ζγγραφα ι πράξεισ με εντολι Δθμάρχου ςτα πλαίςια των 

αρμοδιοτιτων τουσ  

- εκπροςωποφν το Διμο ςτα δικαςτιρια ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ  

ΑΔΑ: ΡΑ2ΠΩ9Β-ΤΧΡ



[5]  

- αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςε κζματα Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

Δ. Θ ανάκλθςθ του αντιδθμάρχου είναι δυνατι μετά τθν πάροδο ζξι (6) μθνϊν από  τον 

οριςμό του, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του  δθμάρχου, για λόγουσ που 

ανάγονται ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του.  

Ε. 1. Σισ  αρμοδιότθτεσ  του  Αντιδθμάρχου  κ  ΑΔΑΜΟΤΔΘ  που απουςιάηει ι 

κωλφεται αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ ΧΑΣΗΘΜΑΡΚΟ.  

 2. Σισ αρμοδιότθτεσ του Αντιδθμάρχου κ ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ που απουςιάηει ι κωλφεται 

αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. ΠΑΧΑΛΙΔΘ.  

 3. Σισ αρμοδιότθτεσ του Αντιδθμάρχου κ ΜΠΙΜΠΛΙΑ που απουςιάηει ι κωλφεται 

αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. ΑΔΑΜΟΤΔΘ  

 4. Σισ αρμοδιότθτεσ του Αντιδθμάρχου κ. ΠΑΧΑΛΙΔΘ που απουςιάηει ι κωλφεται 

αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ.  ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ. 

 5. αρμοδιότθτεσ του Αντιδθμάρχου κ. ΧΑΣΗΘΜΑΡΚΟΤ που απουςιάηει ι κωλφεται 

αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ.  

ΣΤ. Όταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τα κακικοντά του ορίηεται να αςκεί ο 

Αντιδιμαρχοσ κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ που αναπλθρϊνει το Διμαρχο, και όταν αυτόσ απουςιάηει 

ι κωλφεται τα κακικοντα του Δθμάρχου κα αςκοφνται από τον Αντιδιμαρχο κ. 

ΠΑΧΑΛΙΔΘ. 

Η. Θ παροφςα να δθμοςιευτεί μία φορά ςε μία εφθμερίδα  του Νομοφ ερρϊν, να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Βιςαλτίασ και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

 

Ο Διμαρχοσ 

 

 

Ακανάςιοσ Δ.  Μαςλαρινόσ 

 

 Εςωτερικι Διανομι  

1. Γραφείο Δθμάρχου 

2. Οριςκζντεσ Αντιδθμάρχουσ  

3. Γραφείο Προζδρου Δθμοτικοφ υμβουλίου  

4. Προϊςτάμενουσ Διεφκυνςθσ Σμθμάτων & Αυτοτελϊν Γραφείων  
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