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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Χρυσό 29/10/2021 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αριθ. Πρωτ.: -11037-        

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ                                           

                                                                                                                               

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   428/2021 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων για την περίοδο από 01/11/2021 έως 31/10/2022. 

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

             Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/07-06-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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). 

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

4. 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." 

5. 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. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 αναρτηθεί με την υποχρέωση 

ανάρτησης της απόφασης και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Δι@γεια. 

7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής -2891/15-03-2013 (ΦΕΚ Β’ 630/20-03-2013) για τον 

Δήμο Εμμανουήλ Παππά, σύμφωνα με τα οποία ο  de facto πληθυσμός του ανέρχεται 

στους 14.693 κατοίκους. 

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εμμανουήλ  Παππά έχει δύο  (2) Δημοτικές Ενότητες. 

9. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4)  Αντιδήμαρχοι. 

10. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

11. Το υπ' αριθ. 6473/01-09-2019 πρακτικό σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων του 

Δήμου Εμμ .Παππά « Μαζί για το Δήμο μας – Δημοτική κίνηση Εμμανουήλ Παππά» και 

«Ελεύθερη Δημοτική κίνηση πολιτών Δήμου Εμμ. Παππά ». 
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12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2754/Β/07.07.2020). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου,    ως 

Αντιδημάρχους του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας 

δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 1/11/2021 μέχρι 31/10/2022 και τους μεταβιβάζει 

αρμοδιότητες, ως εξής: 

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΣΤΟΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιδήμαρχο ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

 Τα Τεχνικά έργα και υπηρεσίες. 

 Τον Έλεγχο κατασκευών. 

 Το Συγκοινωνιακό δίκτυο, την κυκλοφορία πολιτών και το συντονισμό της  

κυκλοφοριακής αγωγής. 

 Το συντονισμό, επίβλεψη, προγραμματισμό εργασιών και την παρακολούθηση του 

προσωπικού και των οχημάτων του μηχανοστασίου του Δήμου 

 Τη διάθεση των υλικών που τηρούνται στην αποθήκη του Δήμου. 

 Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.  

 Την Αποκομιδή των απορριμμάτων 

 Την Αποκομιδή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

 Τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό πάρκων και πλατειών του Δήμου. 

 Τον Προγραμματισμό της λειτουργίας των απορριμματοφόρων για την συλλογή και 

μεταφορά των αστικών αποβλήτων στην ΜΕΑ Σερρών. 

 Την Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και ανακύκλωση. 

 

 Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, 

πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη 

νόμιμης λειτουργίας και εποπτείας του προσωπικού των αντίστοιχων γραφείων του Δήμου, 

την ευθύνη διάθεσης των υλικών της αποθήκης του Δήμου και την ευθύνη λειτουργίας των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 

 2.  Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΤΖΙΜΟΥΛΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  Αντιδήμαρχο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

 Την υποστήριξη θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου. 

 Την παρακολούθηση κατάρτισης προϋπολογισμού, ταμειακών προγραμμάτων και 

λογιστικών θεμάτων του Δήμου. 

 Την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. 

 Την παρακολούθηση οικονομικών δοσοληψιών του Δήμου με φυσικά και νομικά 

πρόσωπα. 

 Την Εποπτεία του Ταμείου. 

 Την εποπτεία Γραφείου Προμηθειών. 
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 Τη υπογραφή των  βεβαιωτικών καταλόγων καθώς και όλων των εγγράφων, 

αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου. 

 Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα ΣΤΡΥΜΟΝΑ. 

  

 3. Τη Δημοτική Σύμβουλο κ. ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, Αντιδήμαρχο ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ –  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

και  μεταβιβάζει  

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Την εφαρμογή και διασφάλιση διαδικασιών διαφάνειας στις σχέσεις του Δήμου προς 

τρίτους. 

 Την εφαρμογή και διασφάλιση διαδικασιών για τα προσωπικά δεδομένα συμφωνίας 

GDPR. 

 Την εφαρμογή και διασφάλιση διαδικασιών για τον Εσωτερικό Έλεγχο. 

 Την ανάπτυξη και προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και των 

πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών. 

 Την αξιοποίηση και προστασία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. 

 Την προστασία και διαχείριση δασικών περιοχών. 

 Την προώθηση και εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Την διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από συντονισμό 

δράσεων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων των πολιτών του Δήμου.  

 Το συντονισμό δράσεων με τους τοπικούς φορείς για την προώθηση του Πολιτισμού, 

τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και  την αξιοποίηση των κάθε είδους 

Μουσείων στην επικράτεια του Δήμου.  

 

β.  Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα ΣΤΡΥΜΟΝΑ: 

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

δημοτική ενότητα. 

 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται 

στη δημοτική ενότητα. 

 Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής 

ενότητας ΣΤΡΥΜΟΝΑ. 

 Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους  των Κοινοτήτων για την 

επίλυση των προβλημάτων τους. 

 Ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών 

στοιχείων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ενότητας ΣΤΡΥΜΟΝΑ. 

 

 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΙΛΤΣΙΟ, Αντιδήμαρχο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -  ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   και του μεταβιβάζει   
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α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για προστασία από φυσικές 

καταστροφές και διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην Πολιτική Προστασία. 

 Τη συντήρηση πρασίνου, πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών και αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου.  

 Του τομέα Αγροτικής Παραγωγής. 

 Του τομέα Ζωικής Παραγωγής. 

 Τη χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Την προώθηση τοπικής απασχόλησης. 

 Την εποπτεία της λειτουργίας των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 

 

β.  Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ: 

 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες 

στη δημοτική ενότητα. 

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

δημοτική ενότητα. 

 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 

δημοτική ενότητα. 

 Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται 

από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ. 

 Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους 

εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

 Ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ 

υλικών και περιουσιακών στοιχείων 

 Τελεί πολιτικούς γάμους στη δημοτική ενότητα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ. 

 

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

Δήμαρχος. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΣΙΟΥ που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ενώ τις κατά τόπο 

αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΛΑΚΟΣ. 

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΪΚΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΖΙΜΟΥΛΑΚΟΣ. 

Δ. Ορίζει ως εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους τους παρακάτω δημοτικούς Συμβούλους 

στους οποίους ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

α. Τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΙΩΤΡΑ στον οποίο ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 

 Εποπτεία και ευθύνη για τη διαχείριση θεμάτων σχετικών με τα αδέσποτα ζώων 

συντροφιάς. 
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 Εποπτεία και ευθύνη για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στην Ανάπτυξη 

κάθε μορφής Τουρισμού στα όρια του Δήμου. 

β. Τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΛΙΑΤΙΔΗ στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα των θεμάτων που 

αφορούν στην Αγροτική Ανάπτυξη και γενικά θεμάτων που αφορούν στον Αγροτικό τομέα. 

Ε. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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