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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Σέρρες 24 Φεβρουαρίου 2017 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                               Αρ. Πρωτ: 7279 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ                                                    

Πληροφ: Θ. Γαϊταντζή              

Τηλεφ: 2321350167 (εσωτ.167) 

 

ΘΕΜΑ:«ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» 

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ:123 

      Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  αρµοδιότητες των ∆ήµων από τον  Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ) ιδίως του άρθρου 75, 

και τις πρόσθετες αρµοδιότητες από τον Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94. 

2. Τον νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου Σερρών (ΦΕΚ.2106/21-9-

2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ). 

4.Τις ανάγκες άσκησης των  αρµοδιοτήτων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, 

όπως και αυτών του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και για όσες µεταβιβάζονται 

στους δήµους, για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1{ι} του Ν. 3852/2010 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.  Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Κυρτάσογλου ∆ηµήτριο µε δικαίωµα υπογραφής, επί των καθ΄ύλην αρµοδιοτήτων 

που απορρέουν από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του ∆ήµου 

Σερρών και έχουν σχέση µε το παρακάτω τµήµα του δήµου Σερρών: 

α) αυτοτελές τµήµα Πολεοδοµίας και ιδίως µε τις εξής αρµοδιότητες: 

• εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού,  

• έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών  

• έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.  

 

Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής 

του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων. 

 

 

2. Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Τερζή Βασίλειο µε δικαίωµα υπογραφής, επί των καθ΄ύλην αρµοδιοτήτων που 
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απορρέουν από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του ∆ήµου Σερρών 

και έχουν σχέση µε το παρακάτω τµήµα του δήµου Σερρών: 

 

α) Τµήµα Πολιτισµού – Αθλητισµού και Νέας  Γενιάς και ιδίως µε τις εξής 

αρµοδιότητες: 

• Άσκηση ιδίως έργου διοικητικού, στατιστικού, ερευνητικού χαρακτήρα, 

συνολικού σχεδιασµού στρατηγικής και πολιτικής του ∆ήµου σε θέµατα 

πολιτισµού και αθλητισµού καθώς και σε θέµατα Νέας Γενιάς, σε συνεργασία µε 

όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς ιδιωτικούς και δηµοτικούς.  

• Παρακολούθηση της συνολικής πολιτιστικής-αθλητικής-νεανικής δραστηριότητας 

στο ∆ήµο από τις δοµές και τους φορείς υλοποίησης για τη διαµόρφωση 

συνολικής γνώσης και ενηµέρωσης των οργάνων διοίκησης του ∆ήµου. 

• Ερευνά, σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί κάθε σχετικό µε τα αντικείµενα του 

Γραφείου  πρόγραµµα, δραστηριότητα ή  εκδήλωση που δεν εµπίπτει στην 

αρµοδιότητα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου ή προβλέπεται 

να ασκηθεί παράλληλα ή συµπληρωµατικά.  

 

3.  Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα µε δικαίωµα υπογραφής, επί των καθ΄ύλην 

αρµοδιοτήτων που απορρέουν από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) 

του δήµου Σερρών και έχει σχέση µε την παρακάτω  δοµή του ∆ήµου Σερρών: 

« Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας»  ιδίως µε τις 

εξής αρµοδιότητες:   
 Οι δράσεις του Κέντρου αφορούν ενδεικτικά σε α) δράσεις ψυχοκοινωνικής 

στήριξης (υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης για θέµατα 

έµφυλης βίας, υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής συµβουλευτικής µε την οπτική 

του φύλου, υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώµατα 

των γυναικών - θυµάτων βίας, υπηρεσίες παραποµπής ή/και συνοδείας, όταν 

απαιτείται, των γυναικών-θυµάτων βίας στους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων 

γυναικών και των παιδιών τους κ.λ.π.), β) δράσεις προώθησης στην απασχόληση 

(υπηρεσίες εργασιακής συµβουλευτικής και πληροφόρησης ενέργειες δικτύωσης και 

σύνδεσης µε τους αρµόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης κλπ.), γ) δράσεις 

δικτύωσης και δ) δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και 

καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, σε συνεργασία µε το οριζόντιο σχέδιο 

δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης που υλοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία 

Ισότητας των Φύλων  

 

4. Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Καρπουχτσή Κωνσταντίνο µε δικαίωµα υπογραφής, επί των καθ΄ύλην 

αρµοδιοτήτων που απορρέουν από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) 

του ∆ήµου Σερρών και έχουν σχέση µε:  

     α) Το αυτοτελές τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης Ποιότητας, & και 

Αποδοτικότητας.  Ειδικότερα είναι αρµόδιο: 

• Για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών 

προσώπων του ∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και 
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αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης και Προγραµµάτων 

ΕΣΠΑ. 

• Την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών 

του ∆ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του. 

• Τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών 

οργανωτικών συστηµάτων του ∆ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης  του 

επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών. 

       

β) Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας και ιδίως µε τις εξής 

αρµοδιότητες: 
• Σχεδιασµός και εισήγηση της εφαρµογής των τοπικών προγραµµάτων δράσης 

και τοπικές πρωτοβουλίες ή συµµετοχή σε ανάλογες δράσεις και 

πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην 

περιοχή του ∆ήµου. 

• Μεριµνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής 

κατάρτισης προωθώντας και υποστηρίζοντας την ίδρυση και λειτουργία 

Κέντρων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης εµπόρων, αγροτών, κτηνοτρόφων κ.α  σε συνεργασία µε τις 

τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες, τους οργανισµούς, την κοινωφελή 

επιχείρηση, τις υπηρεσίες  Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, τη πρώην ΝΕΛΕ 

που περιήλθε στο ∆ήµο, τον ΟΑΕ∆ κ.α  λαµβάνοντας υπόψη τις 

προγραµµατικές επιλογές και ανάγκες κατάρτισης, δια βίου µάθησης  και 

απασχόλησης.  

• Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής του 

∆ήµου µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την 

προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριµνά για τη 

δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις 

ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. 
 

 

5. Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη µε δικαίωµα υπογραφής, επί των καθ΄ύλην αρµοδιοτήτων 

που απορρέουν από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του ∆ήµου 

Σερρών και έχουν σχέση µε: 

 Το Τµήµα Τουρισµού ιδίως µε τις εξής αρµοδιότητες: 

• Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων παρέµβασης του ∆ήµου για 

την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και την αναβάθµιση των 

παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς 

επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής. Μεριµνά για την εφαρµογή των 

προγραµµάτων αυτών. 

• Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων 

τουριστικής προβολής της περιοχής του ∆ήµου (π.χ. παραγωγή τουριστικού 

υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε 
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εκθέσεις τουρισµού, δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε 

άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ). 

 

6. Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Γάτσιο Ιωάννη µε δικαίωµα υπογραφής, για την εποπτεία και συντονισµό των 

τοπικών δράσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκώνα,  ως ακολούθως: 

• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου που εγκαθίστανται και 

λειτουργούν στα όρια της παραπάνω ∆ηµοτικής Ενότητας.  

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του 

δήµου  στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

• Τη συνεργασία µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων για 

την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβληµάτων.   

• Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 

βρίσκεται στην δηµοτική ενότητα  

• Την µέριµνα, σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο πρόεδρο δηµοτικής ή τοπικής 

κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόµενης από τον νόµο ετήσιας 

συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, στην 

οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήµατα και οι προτεραιότητες και την επίλυση 

των προβληµάτων. 

 

7. Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Θεοχάρη Μιχαήλ µε δικαίωµα υπογραφής, για την εποπτεία και συντονισµό των 

τοπικών δράσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ορεινής,  ως ακολούθως: 

• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου που εγκαθίστανται και 

λειτουργούν στα όρια της παραπάνω ∆ηµοτικής Ενότητας.  

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του 

δήµου  στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

• Τη συνεργασία µε τον πρόεδρο  της τοπικής κοινότητας για την καταγραφή και 

επίλυση των τοπικών προβληµάτων.   

• Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 

βρίσκεται στην δηµοτική ενότητα  

• Την µέριµνα, σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο πρόεδρο  της τοπικής κοινότητας, 

για τη σύγκλιση της προβλεπόµενης από τον νόµο ετήσιας συνέλευσης των 

κατοίκων και φορέων της τοπικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά 

προβλήµατα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβληµάτων. 

 

8. Ορίζουµε ως εντεταλµένο σύµβουλο, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας 

κ.Τσαλίκογλου ∆ηµήτριο µε δικαίωµα υπογραφής, για την εποπτεία και συντονισµό 

των τοπικών δράσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Βροντούς,  ως ακολούθως: 

• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου που εγκαθίστανται και 

λειτουργούν στα όρια της παραπάνω ∆ηµοτικής Ενότητας.  

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του 

δήµου  στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας. 
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• Τη συνεργασία µε τον πρόεδρο  της τοπικής κοινότητας για την καταγραφή και 

επίλυση των τοπικών προβληµάτων.   

• Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 

βρίσκεται στην δηµοτική ενότητα  

• Την µέριµνα, σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο πρόεδρο  της τοπικής κοινότητας, 

για τη σύγκλιση της προβλεπόµενης από τον νόµο ετήσιας συνέλευσης των 

κατοίκων και φορέων της τοπικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά 

προβλήµατα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβληµάτων. 

 

9. Αναθέτουµε στους παραπάνω ορισθέντες µε την παρούσα απόφαση εντεταλµένους 

συµβούλους, την υπογραφή των εγγράφων, αποφάσεων και της εν γένει 

αλληλογραφίας των τοµέων που τους ανατέθηκαν. 

10. Επίσης, αναθέτουµε στους ορισθέντες  εντεταλµένους συµβούλους των 

∆ηµοτικών Ενοτήτων το δικαίωµα της υπογραφής: α)  της βεβαίωσης του γνησίου 

της υπογραφής  β) της βεβαίωσης µεταβίβασης ζώων  γ) της βεβαίωσης χορήγησης 

της αγροτικής άδειας σε υπηρετούντες στρατιώτες, δ) τη θεώρηση φωτοαντιγράφων. 

Επιπρόσθετα αναθέτουµε σε όλους του ορισθέντες εντεταλµένους συµβούλους των 

∆ηµοτικών Ενοτήτων το δικαίωµα τέλεσης πολιτικών γάµων. 

Η θητεία τους ορίζεται από 1-3-2017 µέχρι 31-8-2019. Η παρούσα απόφαση ισχύει 

µέχρι την µερική ή ολική τροποποίησή της ή ανάκλησή της, χωρίς να δικαιούνται 

αποζηµίωση από την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών. 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πόλης των 

Σερρών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση               

Μακεδονίας Θράκης 

2. Οριζόµενους Εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
    

  Εσωτερική διανοµή: 

  Όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου        
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