
 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 Σκύδρα 31-7-2018 

Αρ.πρωτ.: 8145 
 

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ   

                                         Η Δήμαρχος Σκύδρας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010  περί αρμοδιοτήτων 

Δημάρχου 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.3852/2010 περί παραίτησης αιρετών 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010 περί ορισμό Αντιδημάρχων 

4.Την αρ.2474/67/28-2-2017 απόφαση Δημάρχου Σκύδρας περί ορισμού 

Αντιδημάρχων 

5.Τις από 31-7-2018 παραιτήσεις από τη θέση του Αντιδημάρχου  για 

προσωπικούς λόγους ,των κάτωθι: α) Παπαδοπούλου Μαγδαληνής του 

Σεραφείμ με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παραίτησή της από τη θέση της 

Αντιδημάρχου των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που αφορούν: 

1) στην Οικονομική Υπηρεσία, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται 

και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. γ του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: 

γραφείο Προϋπολογισμού και Προμηθειών 

γραφείο Λογιστηρίου 

γραφείο εσόδων και περιουσίας 

γραφείο Ταμείου 

να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαρισθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. Ε ν.3852/10, ΦΕΚ 

114 Α΄/2006 . άρθρο 22Β.Δ. 

15-6-1959, ΦΕΚ 114 Α΄ /1959 . ΕΣΤμ VII175/2007 ), καθώς και όλα τα 

έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πράξεις σχετικά με την 

οικονομική υπηρεσία, 

στην υπογραφή εγγράφων που αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων του 

Δήμου και την έκδοση και υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν 

την μισθοδοσία σε περίπτωση απουσίας της Δήμαρχου. 

στην εκκαθάριση κατ εντολήν δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 4 εδάφιο 

α και στην παραγ. 5 του άρθρου 158 του Ν.3463/06/ΔΚΚ. 

στην παρακολούθηση της λειτουργίας και την έκδοση σχετικών πράξεων του 

Γραφείου Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού. 
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2. Στην εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) 

της λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ από απόψεως οικονομικών 

της εποπτείας των σχολικών επιτροπών από απόψεως οικονομικών 

3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

 Επίσης την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους, 

β) Χρυσαφίδη Γεωργίου του Αλεξάνδρου με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η 

παραίτησή του από τη θέση του Αντιδημάρχου των καθ’ύλην αρμοδιοτήτων 

του  που αφορούν 1) την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, 

όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 13 του 

ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: 

α) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

β) Τμήμα Συγκοινωνιών και Αδειοδοτήσεων 

γ) Τμήμα Πολεοδομίας 

και ειδικότερα:  

-Tην εποπτεία, έλεγχο και ευθύνη έργων, επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο του 

τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, της μελέτης και εισήγηση προτάσεων για την 

αρτιότερη, αποτελεσματικότερη οργάνωση του τμήματος και ειδικότερα: 

- την επιμέλεια της κατασκευής, συντήρησης, παραλαβής και της ομαλής 

λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων και των κτιρίων των 

νομικών προσώπων από τεχνικής άποψης. 

- στην εποπτεία οδοποιίας & λοιπών έργων υποδομής ( κατασκευής κόμβων, 

διαβάσεων, φθορών ασφαλτοτάπητα, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων. 

διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων, διάνοιξης αγροτικών και αστικών δρόμων 

κ.λ.π.) 

- στην εποπτεία διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, 

πλατείες, παιδικές χαρές , αθλητικοί χώροι κ.λ.π.) 

- στην επίβλεψη και σύνταξη πάσης φύσεως μελετών από την Τεχνική 

Υπηρεσία. 

- στην κατεδάφιση αυθαιρέτων μετά την έκδοση σχετικής απόφασης. 

- στην έκδοση άδειας χρήσης πεζοδρομίων σε πάσης φύσεως οικοδομικές 

εργασίες. 

- στην εποπτεία των σχολικών επιτροπών για τεχνικά θέματα. 

Επίσης, την εποπτεία του γραφείου πολεοδομίας: 

εφαρμογή & επέκταση σχεδίου πόλεως 

κτηματολογίου 

δημοτικής περιουσίας 

κυκλοφορίας 

οικοδομικών αδειών 

σήμανση οδών 

-Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των 
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αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών 

Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου , 

Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας. 

- Στην κατάρτιση μετά από προτάσεις μελών της εκτελεστικής επιτροπής του 

προγράμματος εργασίας όλων των τεχνικών του Δήμου σε συνεργασία με την 

τεχνική υπηρεσία και την Δήμαρχο. 

- Στην επιμέλεια του εξοπλισμού με κατάλληλα όργανα και συντήρησης αυτών, 

που αφορούν: κοινόχρηστους χώρους αναψυχής, παιδικές χαρές, αθλητικών 

χώρων, σχολικών χώρων. 

- Να προΐσταται της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση δικτύων, 

αλλαγή λαμπτήρων σε πάσης φύσεως χώρους ). 

-Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω διεύθυνσης. 

2) στο Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 9 του 

ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: 

γραφείο Προγραμματισμού ανάπτυξης και Οργάνωσης 

γραφείο Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

γραφείο διαφάνειας 

3) τον έλεγχο και την υπογραφή εγγράφων και αποφάσεων που αφορούν την 

ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του παραπάνω τμήματος. 

4) την αρμοδιότητα της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής. 

 Επίσης την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους 

 

                                        Αποφασίζει 

 

Αποδέχεται την παραίτηση από το αξίωμα του Αντιδημάρχου των κάτωθι: 

α) Παπαδοπούλου Μαγδαληνής του Σεραφείμ από τη θέση της Αντιδημάρχου  

των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που αφορούν: 

1) στην Οικονομική Υπηρεσία, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται 

και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. γ του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: 

γραφείο Προϋπολογισμού και Προμηθειών 

γραφείο Λογιστηρίου 

γραφείο εσόδων και περιουσίας 

γραφείο Ταμείου 

να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαρισθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. Ε ν.3852/10, ΦΕΚ 

114 Α΄/2006 . άρθρο 22Β.Δ. 
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15-6-1959, ΦΕΚ 114 Α΄ /1959 . ΕΣΤμ VII175/2007 ), καθώς και όλα τα 

έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και πράξεις σχετικά με την 

οικονομική υπηρεσία, 

στην υπογραφή εγγράφων που αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων του 

Δήμου και την έκδοση και υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν 

την μισθοδοσία σε περίπτωση απουσίας της Δήμαρχου. 

στην εκκαθάριση κατ εντολήν δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 4 εδάφιο 

α και στην παραγ. 5 του άρθρου 158 του Ν.3463/06/ΔΚΚ. 

στην παρακολούθηση της λειτουργίας και την έκδοση σχετικών πράξεων του 

Γραφείου Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού. 

2. Στην εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) 

της λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ από απόψεως οικονομικών 

της εποπτείας των σχολικών επιτροπών από απόψεως οικονομικών 

3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

Επίσης την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους,   

 

β) Χρυσαφίδη Γεωργίου του Αλεξάνδρου από τη θέση του Αντιδημάρχου  

των καθ’ύλην αρμοδιοτήτων  που αφορούν : 

1) την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, όπως αναλυτικά και 

ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: 

α) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

β) Τμήμα Συγκοινωνιών και Αδειοδοτήσεων 

γ) Τμήμα Πολεοδομίας 

και ειδικότερα:  

-Tην εποπτεία, έλεγχο και ευθύνη έργων, επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο του 

τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, της μελέτης και εισήγηση προτάσεων για την 

αρτιότερη, αποτελεσματικότερη οργάνωση του τμήματος και ειδικότερα: 

- την επιμέλεια της κατασκευής, συντήρησης, παραλαβής και της ομαλής 

λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων και των κτιρίων των 

νομικών προσώπων από τεχνικής άποψης. 

- στην εποπτεία οδοποιίας & λοιπών έργων υποδομής ( κατασκευής κόμβων, 

διαβάσεων, φθορών ασφαλτοτάπητα, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων. 

διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων, διάνοιξης αγροτικών και αστικών δρόμων 

κ.λ.π.) 

- στην εποπτεία διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, 

πλατείες, παιδικές χαρές , αθλητικοί χώροι κ.λ.π.) 

- στην επίβλεψη και σύνταξη πάσης φύσεως μελετών από την Τεχνική 

Υπηρεσία. 

- στην κατεδάφιση αυθαιρέτων μετά την έκδοση σχετικής απόφασης. 

- στην έκδοση άδειας χρήσης πεζοδρομίων σε πάσης φύσεως οικοδομικές 

εργασίες. 
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- στην εποπτεία των σχολικών επιτροπών για τεχνικά θέματα. 

Επίσης, την εποπτεία του γραφείου πολεοδομίας: 

εφαρμογή & επέκταση σχεδίου πόλεως 

κτηματολογίου 

δημοτικής περιουσίας 

κυκλοφορίας 

οικοδομικών αδειών 

σήμανση οδών 

-Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των 

αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών 

Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου , 

Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας. 

- Στην κατάρτιση μετά από προτάσεις μελών της εκτελεστικής επιτροπής του 

προγράμματος εργασίας όλων των τεχνικών του Δήμου σε συνεργασία με την 

τεχνική υπηρεσία και την Δήμαρχο. 

- Στην επιμέλεια του εξοπλισμού με κατάλληλα όργανα και συντήρησης αυτών, 

που αφορούν: κοινόχρηστους χώρους αναψυχής, παιδικές χαρές, αθλητικών 

χώρων, σχολικών χώρων. 

- Να προΐσταται της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση δικτύων, 

αλλαγή λαμπτήρων σε πάσης φύσεως χώρους ). 

-Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω διεύθυνσης. 

2) στο Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 9 του 

ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: 

γραφείο Προγραμματισμού ανάπτυξης και Οργάνωσης 

γραφείο Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

γραφείο διαφάνειας 

3) τον έλεγχο και την υπογραφή εγγράφων και αποφάσεων που αφορούν την 

ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του παραπάνω τμήματος. 

4) την αρμοδιότητα της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής. 

 Επίσης την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους. 

 

Απαλλάσσει τους ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από 1-8-

2018, για προσωπικούς λόγους που καθιστούν αδύνατη την άσκηση των 

καθηκόντων του Αντιδημάρχου. 
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Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

  Αικατερίνη Ιγνατιάδου 

 

 
Κοιν/ση:   

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης  

-Ενδιαφερόμενους 

-Υπηρεσίες  Δήμου Σκύδρας 
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