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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή  28-2-2020 
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                Αριθμός. πρωτοκόλλου:5847  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 604 
 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.  
 Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 
αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα 
τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα 
στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το 
ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε 
άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό 
των θέσεων ειδικών συμβούλων -συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 
163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.» 
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  

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 
 
      Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κίμωνα Λεχούδη του Νεοκλή                                  
ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Κομοτηνής, με θητεία από  1-3-2020    έως 31-
8-2021, εντός της τρέχουσας  δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες 
ως εξής:  ως εξής:  
      Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των 
λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 
όπως τις προβλέπει το άρθρο 12 παρ.δ’ του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κομοτηνής. Ενδεικτικά μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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1) Ο σχεδιασμός και η εισήγηση της εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων δράσης 
και τοπικών πρωτοβουλιών ή η συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για 
την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου. 
2) Η εποπτεία και η μέριμνα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της προώθησης της ίδρυσης και λειτουργίας 
Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
σε συνεργασία και με αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις 
προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. 
3) Η εποπτεία της μέριμνας για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της 
περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους 
και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
4) Η εποπτεία της μέριμνας για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών 
ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. 
5) Η εποπτεία της τήρησης  μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη 
κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές 
επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ). 
6) Ο σχεδιασμός και η εισήγηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου 
για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων 
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς 
της περιοχής, καθώς και η μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 
7) Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων 
τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και 
εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, 
δημιουργία δικτύων επικοινωνίας  και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός 
της χώρας κλπ). 
8) Η μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών της περιοχής. 
        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 στις ως άνω υπηρεσίες.  
        Επισημαίνεται ότι οι ως άνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες δεν έχουν περιοριστικό 
χαρακτήρα, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον Αντιδήμαρχο να αντιμετωπίζει και 
πλείστα άλλα προβλήματα που προκύπτουν και συνάδουν με τις αρμοδιότητες του 
αντίστοιχου Τμήματος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής, 
για την καλύτερη λειτουργία του. 

         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 

      Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του 
νομού και αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 
καθώς επίσης και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

 
 

Εσωτερική Διανομή                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
1.Αντιδήμαρχο 
2.Διευθύνσεις,Τμήματα, 
Αυτοτελή Γραφεία του Δήμου 
                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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