
           
           
           
       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

Καλαμπάκι, 28/07/2021 

 

Αρ. Πρωτ.: 7960 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου»  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -73-  
Ο Δήμαρχος Δοξάτου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 

του Ν. 4555/2019 (Α΄133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», αναφορικά με τον 

ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134), τις 

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

του άρθρου 177 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 (Α’ 167) και τις διατάξεις 

του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (Α΄204) .   

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) και του άρθρου 85 του Ν. 

4804/2021 (Α΄90). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852 /2010 (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και το άρθρο 10 του Ν. 

4674/2020 (Α΄53)  και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), 

αναφορικά με την αντιμισθία. 

4. Την υπ’ αριθμ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ Β΄1327) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.  

5. Την υπ’ αριθμ. 82/59633/20.08.2019 (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων. 
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6. Το υπ’ αριθμ. 9761/23-08-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Δημάρχου, 

Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Συμβούλων Κοινοτήτων του Δήμου 

Δοξάτου.     

7. 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. 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου (ΦΕΚ 

2254/Β΄/11- 09-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Τις αριθμ. 55/2019  & 7/2020 αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό 

Αντιδημάρχων 

10. Το γεγονός ότι η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι 

(6) μηνών από τον ορισμό του. 

11. Το γεγονός ότι η διάρκεια της θητείας του Αντιδημάρχου Καγγελίδη Ιωάννη 

του Δαμιανού έχει υπερβεί τους έξι (6) μήνες από τον ορισμό του ως 

Αντιδημάρχου, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις 

Δημάρχου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α)  Ανακαλεί από σήμερα 28/07/2021 τον ορισμό και απαλλάσσει τον Καγγελίδη 

Ιωάννη του Δαμιανού από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου, 

υπεύθυνου, για την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό θεμάτων 

αθλητισμού, για την οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο των λαϊκών αγορών του 

Δήμου,  για την συγκρότηση ομάδων εθελοντισμού και για την διαχείριση αιτημάτων 

των Προέδρων των κοινοτήτων και των δημοτών σε συνεργασία με τους φορείς του 

Δήμου,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 7/636/21-01-2020 απόφαση 

Δημάρχου, για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους:   

Η συνεργασία του αντιδημάρχου κου Καγγελίδη Ιωάννη με την διοίκηση του Δήμου 

Δοξάτου ήταν ανύπαρκτη κατά τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του με 

αποτέλεσμα καμία δράση εντός του εύρους των αρμοδιοτήτων του να μην εξελιχθεί 

και ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Εκτός αυτού, στην τελευταία ψηφοφορία  του 

Δημοτικού Συμβουλίου και ενώ στην πρώτη συνεδρίαση είχε ψηφίσει υπέρ του 

Πράσινου Σημείου, στην δεύτερη διαφοροποίησε χωρίς εύλογη αιτία την θέση του 

και ψήφισε αρνητικά με κίνδυνο να χαθεί το δικαίωμα του Δήμου για δημιουργία 
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Πράσινου Σημείου (αποτέλεσμα ψηφοφορίας 14-13). Φυσικά, αναγνωρίζεται στον κο 

Καγγελίδη καθώς και στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων το δικαίωμα να 

ψηφίζουν κατά συνείδηση. Στην συγκεκριμένη, ωστόσο, ψηφοφορία  όπου υπήρχε 

κίνδυνος απώλειας του προγράμματος χρηματοδότησης καθώς και του γενικότερου 

δικαιώματος για την δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Δοξάτου, η 

προπεριγραφείσα στάση του υπερέβη την καλώς εννοούμενη δυνατότητα 

διαφοροποίησης της άποψής του.  

 

Λόγω των ανωτέρω διαπιστώνεται έλλειψη διάθεσης συνεργασίας του κου Καγγελίδη 

με τον Δήμαρχο, η οποία αναιρεί την εμπιστοσύνη και θέτει υπό αμφισβήτηση την 

τήρηση της αρχής επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς 

Αντιδημάρχων αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της Δημοτικής Αρχής. 

 

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 55/2019 και 7/2020 αποφάσεις του Δημάρχου περί 

ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς . 

 

Μέχρι τον ορισμό νέου Αντιδημάρχου   οι αρμοδιότητες  θα ασκούνται από τον 

Δήμαρχο. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Ο Δήμαρχος  

 
 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδημάρχους Δήμου  
3. Δ/νσεις & Αυτοτελή Τμήματα Δήμου  
4. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου  

 
Κοινοποίηση: 

1. κο Καγγελίδη Ιωάννη  
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