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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αλεξανδρούπολη    31-08-2022  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτ. :28003 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ              

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                                                                                         
Ταχ. Δ/νση        : Λ.Δημοκρατίας 306 

Ταχ. Κωδ.         :  68132  Αλεξανδρούπολη 

Πληρ.                :   Π. Σιγλίδου 

Τηλ.                   : 25510 64140 

 

                                                   

ΘΕΜΑ: « Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Δημοτικής Ενότητας 

Τραϊανούπολης , κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελένη  του Συμεών  »  

 
          

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Με αριθμό  1231 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) « Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, 

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. 

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. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 

(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με 

τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 72.959 κατοίκους. 

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει  τρεις(3) Δημοτικές Ενότητες. 

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν  έξι (6)Αντιδήμαρχοι και δύο (2)  

άμισθοι Αντιδήμαρχοι 

9. Την υπ’ αριθ. 1225/27985/ 31-08-2022 Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον 

ορισμό της κ.  Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελένης  του Συμεών   ως Αντιδημάρχου 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και 

Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, από 01-09-2022 έως 31-12-2023 
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10. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 ¨Ορισμός Αντιδημάρχων¨  

11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 ¨Ορισμός Αντιδημάρχων¨ 

12. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021 ¨Ορισμός Αντιδημάρχων¨ 

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  (ΦΕΚ 2280/12-10-2011 τ. 

Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2927/31-12-2015 τ. Β΄, ΦΕΚ 4301/11-12-

2017 τ. Β ,ΦΕΚ 5143/16-11-2018 τ. Β΄, ΦΕΚ 1004/26-03-2019 τ. Β΄,) 

14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

  Α. Μεταβιβάζουμε στην κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελένη του Συμεών , 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων 

και Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, του Δήμου μας, τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

 

1. Την οργάνωση και εποπτεία των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και 

του ΚΕΠ. 

2. Την διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου. 

3. Την ρύθμιση θεμάτων για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής 

Ενότητας Αλεξανδρούπολης. 

4. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην  τέλεση των Πολιτικών Γάμων   

5.  Υπογραφή Διατακτικών. 

6. Σύναψη συμβάσεων, που μπορούν να διενεργηθούν με διαδικασίες     απευθείας 

ανάθεσης  για προμήθειες, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

7. Αποφάσεις  απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και προμηθειών μέχρι 

του ποσού που αναφέρει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

8. Υπογραφή  Αποφάσεων σχετικών με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης-

Ληξιαρχείου (μεταβολές, εγγραφές, διαγραφές, διορθώσεις, κ.λ.π. ). 

9.  Υπογραφή Στρατολογικών Πινάκων και καταστάσεων ετήσιου Μητρώου 

Αρρένων 

10. Δήλωση ενδιαφερομένων για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με 

πολιτογράφηση. 

11. Χορήγηση πιστοποιητικών βάσει υπευθύνου δηλώσεως των ενδιαφερομένων ή 

βάσει ενόρκου κατάθεσης  καθώς και πιστοποιητικών  ταυτοπροσωπίας. 

12. Χορήγηση αδειών  για εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, Κινηματογράφων 

και Ψυχαγωγικών Παιδειών (λούνα –πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λ.π, 

εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών 

και λειτουργίας καταστημάτων ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων, παράτασης 

λειτουργίας μουσικής, προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παιδοτόπων, 

διαφήμισης, λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, υπαίθριου εμπορίου, 

τεχνικών παιγνίων, 

  -  Χορήγηση αδειών  εκμισθώσεων και μεταβιβάσεων περιπτέρων,  

  -  Χορήγηση βεβαιώσεων   άσκησης επαγγελμάτων 

   -Σφράγιση καταστήματος που λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια. 

  -  Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος.  

  -  Εκτέλεση αποφάσεων για την ανάκληση  και την οριστική αφαίρεση  

      της άδειας λειτουργίας καταστήματος. 

  -  Έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας 

  -  Έκφραση απόψεων που ζητούνται από Δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες  
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  σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

  -  Κάθε άλλη αρμοδιότητα και υπογραφή εγγράφων σχετικά με τα  

  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

  -  Έκδοση απόφασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, για ανάπτυξη  

      τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών , εκδηλώσεων κ.λ.π. 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό παραχώρησης χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων ,ύστερα από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις  της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 

- Υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

13. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας-Αιγιαλού (εκτός 

της καταγραφής της Δημοτικής Περιουσίας) και Προμηθειών. 

14. Εποπτεία και ευθύνη της έκδοσης καρτών στάθμευσης. 

15. Υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 

Οικονομικών 

16.  Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 του ΟΕΥ, δεν θα έχει την αρμοδιότητα  που αφορά τη διαμόρφωση και 

εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και 

βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

και τα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (περ.1). 

17. Την οργάνωση, εποπτεία και τον συντονισμό όλων των αποκεντρωμένων 

δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. 

18. Την υπογραφή αδειών γάμου και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στην 

Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης. 

19. Τη μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών 

ενέργειας.  

20. Τον έλεγχο εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων 

αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 

21. Την ευθύνη για την προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων της 

Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. 

22. Τη χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση της άδειας απόσταξης στέμφυλων για 

τη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης 

23. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν 

περιέχουν γνώμη απόφαση και πρόταση. 

 

 

Β. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της   δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος 

του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  

Γ.  Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον 

ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που 

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Δ.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες  

αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο . Σε περίπτωση  απουσίας  ή κωλύματος του 

Δημάρχου θα ασκούνται από τον νόμιμο  αναπληρωτή του. 

 

      Η  Απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο, θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ισχύει μέχρι 31-12-2023 ή 

μέχρι  τροποποίησης ή ανάκλησής της. 
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                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                                                ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                       

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

Μακεδονίας –Θράκης                                                        

-Τμήμα Διοικητικό- Οικονομικό (Λ. Δημοκρατίας 338Β-Ενταύθα) 

-Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Νομικών  

Προσώπων (Παναγή Τσαλδάρη 56-58 Κομοτηνή)                                    

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γενικό Γραμματέα 

2. Διευθύνσεις 

3. Δημοτική Ενότητα Φερών 

4. Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης                                                                 

5.  Νομικά Πρόσωπα  του Δήμου 

6. Ενδιαφερόμενο 
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