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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλαμπάκι,   29/12/2022 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αρ. Πρωτ.   : 13812 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                 

 

Θέμα:  Ορισμός Αντιδημάρχων    

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αριθμ. 181  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 

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 τροποποιήθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 (Α΄139) , την παρ. 1 του άρθρου 

177 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 (Α΄167), με την παρ. 2 του άρθρου 5 

του Ν.4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 98 του Ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

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), της παρ. 3 α' του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με 

την αντιμισθία και την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (Α΄53).  

6. Την υπ’ αριθμ. 809/85741/19-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων. 

7. Το υπ’ αριθμ 9761/23-08-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Δημάρχου, 

Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Συμβούλων Κοινοτήτων του Δήμου 

Δοξάτου. 

8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 

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

οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.516 κατοίκους. 

9. Το υπ' αριθμ.1/30-08-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας 

των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «συνΕργάζομαι» για τον ορισμό 

της  επικεφαλής της παράταξης κ. Παπαζώτου Κυριακής, ως Αντιδημάρχου. 

10. Το υπ’ αριθμ. 1/01-09-2021 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της 

πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «συνΕργάζομαι» για 
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τον ορισμό του μέλους της παράταξης κ. Λουλούδη Ιωάννη του Θεοδώρου, ως 

Αντιδημάρχου.  

11. Την με αριθμ.πρωτ.11589/19-10-2021 γνωστοποίηση αποχώρησης από την 

παράταξη «Πορεία Ελπίδας για την Αλλαγή» του μέλους της παράταξης και  

Δημοτικού Συμβούλου κ. Κιτσουκάκη Ιωάννη. 

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου που δημοσιεύθηκε 

στο  5762/τ.Β΄/10.12.2021 ΦΕΚ. 

13. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δοξάτου μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι 

Αντιδήμαρχοι (άρθρο 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει) και ένας (1) 

άμισθος Αντιδήμαρχος (άρθρο 59 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει).  

14. Την αριθμ. 109/12120/29-10-2022 απόφαση Δημάρχου Δήμου Δοξάτου περί 

ορισμού Αντιδημάρχων. 

15. Το γεγονός ότι η θητεία των Αντιδημάρχων λήγει στις 31-12-2022. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Α) Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου 
Δοξάτου,  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, διατηρώντας ο Δήμαρχος το 
δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασης του με αιτιολογημένη νέα απόφαση 
μετά το πέρας του προβλεπόμενου στο νόμο εξαμήνου, και τους μεταβιβάζει την 
άσκηση, συντρεχόντως  με το Δήμαρχο, των εξής αρμοδιοτήτων:  
1. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καραμπακάλη Δημήτριο άμισθο 
Αντιδήμαρχο με θητεία από 01-01-2023 και μέχρι 31-12-2023 και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες : 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
των θεμάτων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου, Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων. 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
των θεμάτων όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
όλων των λειτουργιών του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας 
Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας 
των Φύλων και Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

 Την ευθύνη για την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου.  

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Την ευθύνη οργάνωσης του Γενικού Αρχείου του Δήμου. 
 Την οργάνωση, την παρακολούθηση, τον συντονισμό τον έλεγχο και την 

εποπτεία των δράσεων για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων και των 
Επετείων Ιστορικών Τοπικών Γεγονότων.  

 
2. Τη Δημοτική Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης «συνΕργάζομαι» κα Παπαζώτου 
Κυριακή, έμμισθη Αντιδήμαρχο με θητεία από 01-01-2023 και μέχρι 31-12-2023 και 
της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 
Πληροφορικής και Διαφάνειας. 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία  
όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής για Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

 Την οργάνωση, την παρακολούθηση, τον συντονισμό τον έλεγχο και την 
εποπτεία των δράσεων για τον εορτασμό των εορτών των Χριστουγέννων, του 
Πάσχα και άλλων τοπικών θρησκευτικών εορτών.  
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3. Το Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης «συνΕργάζομαι» κ. Λουλούδη 
Ιωάννη, έμμισθο Αντιδήμαρχο με θητεία από 01-01-2023 και μέχρι 31-12-2023, και 
του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:   

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
των θεμάτων όλων των τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 

των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που 

σχετίζονται με τις εμπορικές και γενικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις 

υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις ) και 

με την προστασία του καταναλωτή.  

 Τη διαχείριση όλων των αιτημάτων που προέρχονται από τους Προέδρους των 

Κοινοτήτων, τους δημότες, τους εργαζομένους, τους όρχους,  τα μέλη της 

Διοίκησης και τους Δημοτικούς Συμβούλους, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 

του Δήμου.  
 

4. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Μπερμπερίδη Αθανάσιο, έμμισθο 
Αντιδήμαρχο με θητεία από 02-01-2023 και μέχρι 31-12-2023 και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες : 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
όλων των λειτουργιών της υπηρεσίας πρασίνου του  Τμήματος Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της διαχείριση των 
κοιμητηρίων του Δήμου. 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία όλων των 
λειτουργιών και του προσωπικού του όρχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου.  

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία όλων των 
λειτουργιών της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία του 
προσωπικού συντήρησης κτιρίων, έργων ειδικοτήτων όπως οικοδόμων, 
ελαιοχρωματιστών, τεχνιτών, μαραγκών και παρεμφερών ειδικοτήτων.  

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
δράσεων σχετικών με την αγροτική οικονομία.  

Τις ως άνω αρμοδιότητες την 01/01/2023 θα ασκεί ο Δήμαρχος.  
 

5. Τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κιτσουκάκη Ιωάννη, έμμισθο 
Αντιδήμαρχο με θητεία από 01-01-2023 και μέχρι 31-12-2023 και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες : 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
που σχετίζονται με θέματα φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων και αλιείας. 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
των λειτουργιών του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος που σχετίζονται με την καθαριότητα, την 
ανακύκλωση, την διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων, την διαχείριση των 
κάδων, το πλύσιμο και την συντήρηση αυτών. 

 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία 
όλων των λειτουργιών του Τμήματος Συντηρήσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

 Την παρακολούθηση χωματερών στην περιφέρεια του Δήμου.  
 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία όλων των 

λειτουργιών και του προσωπικού του όρχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου.  

 
Β) Όλοι οι ανωτέρω θα συμμετέχουν στην εβδομαδιαία συνάντηση της Παρασκευής 
για τον προγραμματισμό των εργασιών.  
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Γ) Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης 
πολιτικών γάμων.  
 
Δ) Για τις ανωτέρω αρμοδιότητές τους οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για τη 
χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, διοικητικών εγγράφων, τη θεώρηση 
του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή 
προστίμων.  
 
Ε) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι 
μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΣΤ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι αρμοδιότητές τους θα 
ασκούνται ως εξής:  
α. Τις Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραμπακάλη Δημήτριου που απουσιάζει ή 
κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παπαζώτου Κυριακή 
β. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Παπαζώτου Κυριακής  που απουσιάζει ή 
κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραμπακάλης Δημήτριος 
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λουλούδη Ιωάννη  που απουσιάζει ή 
κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραμπακάλης Δημήτριος 
δ. Τις Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Αθανάσιου που απουσιάζει ή 
κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιτσουκάκης Ιωάννης. 
δ. Τις Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κιτσουκάκη Ιωάννη που απουσιάζει ή 
κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπερμπερίδης Αθανάσιος.  
 
Ζ)  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται  να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Καραμπακάλης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα 
Παπαζώτου Κυριακή. 
 
Η) Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

 Καραμπακάλη Δημήτριο του Γεωργίου 

 Παπαζώτου Κυριακή του Λεωνίδα   

για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως την λήξη της θητείας τους, της οποίας 

Οικονομικής Επιτροπής καθήκοντα Προέδρου θα ασκεί ο Δήμαρχος.  
 
Θ) Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

 Καραμπακάλη Δημήτριο του Γεωργίου 

 Παπαζώτου Κυριακή του Λεωνίδα   
για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως την λήξη της θητείας τους, της οποίας 
Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής καθήκοντα Προέδρου θα ασκεί ο Δήμαρχος 
 

Ι) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του 

Νομού, να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Δι@ύγεια, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 
 

              ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Κοινοποίηση: 

 Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου  

2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου 

3. Δ/νσεις & Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου  

4. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου  

5. Ιστοσελίδα του Δήμου  
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