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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κοµοτηνή  22-11-2019 

 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                Αριθµός. πρωτοκόλλου:31985  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 3472 

 Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 

          αφού έλαβε υπόψη  

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 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 ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 

134). 

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

• Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

της Χώρας, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

• Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 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. 

• Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 

Ε.Σ.Υ.Ε. για τον ∆ήµο Κοµοτηνής , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του 

ανέρχεται στους  66.390  κατοίκους. (ΦΕΚ 699/Β/2014) 

• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Κοµοτηνής έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες (άρθ.1 και 

2 Ν. 3852/2010). 

• Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοµοτηνής (ΦΕΚ 

3022/Β/2011) 

• Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισµός Αντιδηµάρχων 

• Την αριθ. 2427/1-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Κοµοτηνής περί ορισµού 

Αντιδηµάρχων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθ 2573/10-9-2019 

απόφαση ∆ηµάρχου  

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

       Τροποποιούµε την παρ. 1 B.α. της αριθ. 2427/1-9-2019 (Α∆Α: ΩΦΒΖΩΛΟ-3Γ8)      

       απόφασής µας, ώστε να έχει ως εξής:  
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 α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και των 

αντίστοιχων οργανικών µονάδων της ως άνω ∆ιεύθυνσης που περιλαµβάνει τα 

τµήµατα: α)Λογιστηρίου, Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και 

Αποθήκης, β) Προµηθειών/Υλικών/Εξοπλισµού Υπηρεσιών, γ)Ταµείου και δ)Εσόδων 

και Περιουσίας. Ενδεικτικά µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν: 

- τη σύνταξη προϋπολογισµού, εκκαθάριση δαπανών, διαδικασίες διενέργειας 

προµηθειών του ∆ήµου, 

- την εποπτεία και παρακολούθηση των εισηγήσεων που αφορούν τέλη ανταποδοτικού 

ή µη χαρακτήρα, 

- την εποπτεία και παρακολούθηση που αφορούν τη δηµοτική περιουσία, 

- την παρακολούθηση της έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων του τµήµατος 

Λογιστηρίου καθώς και των πληρωµών που διενεργούνται από το τµήµα του 

∆ηµοτικού Ταµείου,  

- την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των προγραµµατικών συµβάσεων στις 

οποίες συµµετέχει ο ∆ήµος, 

- την εποπτεία και ευθύνη του κανονισµού λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων, 

- να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα 

πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία 

του ∆ήµου (άρθρα 58 παρ.1 περιπτ.ε και 59 ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, ΕΣ Τµ. VII 

175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις 

σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία. 

 

Όλες τις αρµοδιότητες, οι οποίες έχουν µεταβιβασθεί στο ∆ήµο κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα β΄ 

του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», εξαιρουµένων των αρµοδιοτήτων που αφορούν σε θέµατα του τµήµατος 

αλιευτικών και υδρογεωλογικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά µεταβιβάζονται 

αρµοδιότητες που αφορούν: 

 

- την εποπτεία σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης καθώς και προγραµµάτων 

απασχόλησης-καταπολέµησης της ανεργίας, 

- την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των θεµάτων του τµήµατος 

αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων. Σε σχέση µε το 

συγκεκριµένο τµήµα µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν: 
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α) την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα, 

β) την έκδοση αδειών περιπτέρων καθώς και την ευθύνη και παρακολούθηση όλων 

των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρµογή του νέου νόµου για τα περίπτερα, 

γ) την έκδοση αδειών στάσιµων παραγωγών αλλά και αδειών για υπαίθριες 

εµπορικές δραστηριότητες, 

δ) την εποπτεία και παρακολούθηση των θεµάτων που αφορούν την υπαίθρια 

διαφήµιση,  

Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του από κοινού µε τους ∆ιευθυντές  

στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.  

 

β. την έκδοση και εξουσιοδότηση της υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων 

και δικαιολογητικών καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίµων που αφορούν 

παραβάσεις που ανάγονται στην οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου και επιπλέον την 

υπογραφή επιβολής προστίµων που αφορούν παραβάσεις των αρµοδιοτήτων της 

υπηρεσίας Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που σχετίζονται µε τις πιο πάνω 

ανατιθέµενες αρµοδιότητες, πλην αυτών που ρητά έχει ανατεθεί ή ανατίθεται κατ΄ 

Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης. άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 σε δηµοτικό σύµβουλο 

ή πρόεδρο τοπικού συµβουλίου ή προϊστάµενο ή άλλο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου 

µας. 

 

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

πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω 

µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες, καθώς και  για την καλή λειτουργία και 

αποτελεσµατικότητα των οργανικών µονάδων που ανήκουν στην υπηρεσία 

 

 

 

 

               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
                                                            
 
 
                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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