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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή  27-2-2020 
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                Αριθμός. πρωτοκόλλου: 5769 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 587 
 Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

          αφού έλαβε υπόψη  
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). 
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 Δευτεροβάθμιοι 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 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. 

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 
Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Κομοτηνής , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται 
στους  66.390  κατοίκους. (ΦΕΚ 699/Β/2014) 

Το γεγονός ότι ο Δήμος Κομοτηνής έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες (άρθ.1 και 2 Ν. 
3852/2010). 
Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής (ΦΕΚ 
3022/Β/2011) 
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων 
Την αριθ. 2427/1-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κομοτηνής περί ορισμού Αντιδημάρχων 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
       Τροποποιούμε την παρ. 1 B.α. της αριθ. 2427/1-9-2019 όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθ 3472/22-11-2019 απόφαση Δημάρχου Κομοτηνής και ισχύει,  ώστε να 
έχει ως εξής:  
      α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 
οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης 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 Δήμου, 

- την εποπτεία και παρακολούθηση των εισηγήσεων που αφορούν τέλη ανταποδοτικού 
ή μη χαρακτήρα, 
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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 Δημοτικού Ταμείου,  
την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες 
συμμετέχει ο Δήμος, 
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 Δήμου 
(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 Δήμο 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 και του 
Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται 
αρμοδιότητες που αφορούν: 
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: 
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 Διευθυντές      
  στο Δημοτικό  Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
   μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.  

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 Δήμου 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 Δήμου 
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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

                                                            
 
 
                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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