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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 31 Αυγ. 2022 

Δ Η Μ Ο Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ Αρ. Πρωτ. 34189 

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 

Γραφείο Δημάρχου 

Πληροφ.: Α.Παπατολίδου 

Τηλ. Επικ.: 25213-50645 

Email: apapa@dimosdramas.gr 

 

Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Δράμας 

 
Έχοντας υπόψη: 

1Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010. (ΦΕΚ 87τ.Α), όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (τ.Α’ 133) & του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 

134Α’) 

2 Την υπ’αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας περί 

επικύρωσης του γενικού αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 και της 2ης 

Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών 

δημάρχου δημοτικών συμβούλων και συμβούλων των συμβουλίων των κοινοτήτων με 

μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας. 

3. Το από 25/08/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής της δημοτικής περιόδου 

2019-2023 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το από 01/09/2019 συμπληρωματικό Πρακτικό 

Ορκωμοσίας. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58,61,94, 95 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,88 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α 114)ΔΚΚ 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 ΚΔΔ 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του του Ν. 4051/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4483/2017 ( ΦΕΚ 107τ.Α’)και τις 

διατάξεις (ΦΕΚ 40 τ. Α) περί αντιμισθίας αιρετών. 

8. Τις διατάξεις 61 & 62 τιτ Β. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α) 

9. Την υπ’αριθμ. 82/59633/20-08-2019 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων 

10. Την υπ’αριθμ. 48/22119/07-04-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων 

11.Την υπ’αριθμ. 85741/809/19-11-2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ :ΨΟ3ΜΤΛ6-1ΥΡ) περί 

ορισμού Αντιδημάρχων 

12. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 2440/02-11- 

2011 ,τ. Β’) 
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13. Την υπ’αριθμ. 34091/31-08-2022 (ΑΔΑ 94ΞΟΩ9Μ-ΙΛΥ) απόφασή μας περί ορισμού 

Αντιδημάρχων -τέταρτη θητεία δημοτικής περιόδου 2019-2023. 

 
 

 
Μεταβιβάζει 

Στους ορισθέντες Αντιδημάρχους του Δήμου Δράμας την καθ’ύλην και κατά τόπο άσκηση 

αρμοδιοτήτων, ως αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκησή τους και την έκδοση των 

πράξεων που προβλέπονται για την άσκησή τους όπως παρακάτω: 

 
(1) Μεταβιβάζει στον ορισθέντα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δερματίδη Ανέστη του 
Γεωργίου ,τις αρμοδιότητες να : 

 

➢  Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου Υπηρεσιών ( εκτός όσων προβλέπονται διαφορετικά από την κείμενη 

νομοθεσία) 

➢  Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου όλα τα θέματα των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία της ως άνω οργανικής μονάδας, να 

θεωρεί τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και να 

αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων 

➢  Να υπογράφει όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια 

των πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών, μέχρι την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων που απορρέουν από τη λειτουργία της ως άνω οργανικής 

μονάδας που έχει υπό την εποπτεία του. 

➢  Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος Δράμας για τα ζητήματα 

που εμπίπτουν στο σύνολο των καθ’ ‘υλην αρμοδιοτήτων που του έχουν 

μεταβιβασθεί. 

➢  Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 

του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια μέσω της 

Γενικής Γραμματέως του Δήμου και των αρμόδιων Προϊσταμένων. 

 
(2) Μεταβιβάζει ορισθέντα Αντιδήμαρχο , κ. Ανδρέα Χαραλαμπίδη, τις αρμοδιότητες 
να: 

 
➢  Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών καθώς και κατ’ ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
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Δημοτικής Αστυνομίας, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Κ.Ε.Π., (πλην όσων 

προβλέπονται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία) 

➢  Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου όλα τα θέματα των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία των ως άνω οργανικών μονάδων, να 

θεωρεί τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και να 

αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων 

➢  Να υπογράφει όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια 

των πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών, μέχρι την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων που απορρέουν από τη λειτουργία της ως άνω οργανικής 

μονάδας που έχει υπό την εποπτεία του. 

➢  Να υπογράφει τις εγκρίσεις δαπανών, καθώς και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών. 

➢ Να υπογράφει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών 

με συνυπογραφή του/της κατά περίπτωση καθ’ ‘υλην αρμόδιου/ας 

Αντιδημάρχου. 

➢ Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος Δράμας για τα ζητήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο των καθ’ ‘υλην αρμοδιοτήτων που του έχουν μεταβιβασθεί. 

➢  Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 

του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια μέσω της 

Γενικής Γραμματέως του Δήμου και των αρμόδιων Προϊσταμένων. 

➢ 

(3) Μεταβιβάζει στην ορισθείσα Αντιδήμαρχο, κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα τις 

αρμοδιότητες να: 

➢  Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ ενάσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας δια Βίου 

Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 

Πολιτισμού και του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 

Πολιτισμού και μόνον στο μέρος των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. 

Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ ενάσκηση αρμοδιοτήτων του στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής 

και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 

ειδικότερα αυτή της μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή δημιουργία 

λειτουργία δημοτικού καταφυγίου κλπ) 
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➢  Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου όλα τα θέματα των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία των ως άνω οργανικών μονάδων, να 

θεωρεί τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και να 

αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων 

➢  Να υπογράφει όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια 

των πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών, μέχρι την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων που απορρέουν από τη λειτουργία των ως άνω οργανικών 

μονάδων που έχει υπό την εποπτεία της. 

➢  Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος Δράμας για τα ζητήματα 

που εμπίπτουν στο πεδίο των καθ’ ‘υλην αρμοδιοτήτων που της έχουν 

μεταβιβασθεί. 

➢  Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 

του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια μέσω της 

Γενικής Γραμματέως του Δήμου και των αρμόδιων Προϊσταμένων. 

 
(4) Μεταβιβάζει στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο, κ. Μχαήλ Τάσσου τις αρμοδιότητες 

να : 

➢  Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και δια 

βίου μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 

και Πολιτισμού, οι οποίες ειδικότερα αφορούν μόνον σε θέματα Πολιτισμού. 

➢  Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

➢ Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μόνον στο μέρος των αρμοδιοτήτων που του 

έχουν ανατεθεί. 

➢ Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου όλα τα θέματα των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία των ως άνω τριών οργανικών 

μονάδων, να θεωρεί τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και 

να αναλαμβάνει την εκτέλεσητων σχετικών αποφάσεων 

➢ Να υπογράφει όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια 
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των πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών, μέχρι και την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων που απορρέουν από τη λειτουργία των ως άνω οργανικών 

μονάδων που έχει υπό την εποπτεία του 

➢  Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος Δράμας για τα ζητήματα 

που εμπίπτουν στο πεδίο των καθ’ ‘υλην αρμοδιοτήτων που του έχουν 

μεταβιβασθεί. 

➢  Να συνυπογράφει μαζί με τον Αντιδήμαρχο οικονομικών υπηρεσιών όλες τις 

αποφάσεις απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών . 

➢  Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 

του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια μέσω της 

Γενικής Γραμματέως του Δήμου και των αρμόδιων Προϊσταμένων. 

 
(5) Μεταβιβάζει στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο, κ. Ιωάννη Καψημάλη, τις αρμοδιότητες 

να: 

➢  Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ ενάσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και της Διεύθυνσης Δόμησης (εκτός από αυτές που προβλέπεται διαφορετικά 

από την κείμενη νομοθεσία 

➢  Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου όλα τα θέματα των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία των ως άνω δύο οργανικών 

μονάδων, να θεωρεί τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και 

να αναλαμβάνει την εκτέλεσητων σχετικών αποφάσεων 

➢  Να υπογράφει όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια 

των πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών, μέχρι την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων που απορρέουν από τη λειτουργία των ως άνω οργανικών 

μονάδων που έχει υπό την εποπτεία του. 

➢  Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος Δράμας για τα ζητήματα 

που εμπίπτουν στο πεδίο των καθ’ ‘υλην αρμοδιοτήτων που του έχουν 

μεταβιβασθεί. 

➢  Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 

του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια μέσω της 

Γενικής Γραμματέως του Δήμου και των αρμόδιων Διευθυντών. 

 
(6) Μεταβιβάζει στον άνω ορισθέντα Αντιδήμαρχο , κ. Ιωάννη Εφραιμίδη τις 

αρμοδιότητες να: 

➢  Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις και τα έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα 

αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς που 

εκδίδονται κατ’ ενάσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
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Ανακύκλωσης( εκτός όσων προβλέπονται διαφορετικά από την κείμενη 

νομοθεσία) 

➢  Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου όλα τα θέματα των 

αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία της ως άνω οργανικής μονάδας 

➢  Να θεωρεί τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και να 

αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων 

➢  Να υπογράφει όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια 

των πάσης φύσεως διαγωνιστικών διαδικασιών, μέχρι την υπογραφή των 

σχετικών συμβάσεων που απορρέουν από τη λειτουργία της ως άνω οργανικής 

μονάδας. 

➢  Τις αρμοδιότητες λειτουργίας ελέγχου και συντονισμού των αρμοδιοτήτων των 

αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων των Κοινοτήτων του Δήμου 

Δράμας οι οποίες ανήκουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. 

➢  Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 

του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια μέσω της 

Γενικής Γραμματέως του Δήμου και των αρμόδιων Προϊσταμένων. 

 

 
(i) Σε όλους του ανωτέρω Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 

τέλεσης πολιτικών γάμων. 

 
(ii) Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους ανωτέρω Αντιδημάρχους ασκούνται 

από αυτούς ως αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων σε 

αυτούς αρμοδιοτήτων καθώς και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται για 

την άσκησή τους και έχεουντο δικαίωμα υπογραφής καθώς από την πράξη 

μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων προκύπτει και το δικαίωμα υπογραφής. 

 
(iii) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, θα εκδίδεται έγκαιρα 

ειδική απόφαση αναπλήρωσής του από άλλο Αντιδήμαρχο. 

 
(iv) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του θα ασκούνται απο την 

Αντιδήμαρχο Τόλιου -Δάντζερα Αναστασία του Δήμητρίου, στην οποία ανατέθηκαν και 

τα καθήκοντα Αναπληρώτριας του Δημάρχου Δράμας. Στην περίπτωση ταυτόχρονης 

απουσίας του Δημάρχου και της ορισθείσας Αναπληρώτριας θα εκδίδεται έγκαιρα 

ειδική απόφαση αναπλήρωσης του Δημάρχου από άλλο Αντιδήμαρχο. 

 
(v) Η Απόφαση αυτή ακολουθεί την 4η θητεία της δημοτικής περιόδου 2019-2023 και 

παύει να ισχύει με τη λήξη αυτής , ήτοι :  31-12-2023. 
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➢ Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), να δημοσιευθεί με 

εντολή μας, μια φορά σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα την 1η Σεπτεμβρίου 2022, να 

αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο Δράμας. 
 

 
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. 

 

 
Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 
Μαμσάκος Χριστόδουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κοινοποίηση: 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης 

Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Δράμας 

-Ολες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα 

-Προέδρους Κοινοτήτων 

-Οριζόμενους δια της παρούσης Αντιδημάρχους 

-Γενική Γραμματέα κ. Ι. Χαριοπολίτου 
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