
                                                                                                                 

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Φιλλύρα  26-6-2019                   

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ       Αριθ.πρωτ.: 6399 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ          

                                                                               

              

ΑΑ   ΠΠ   ΟΟ   ΦΦ   ΑΑ   ΣΣ   ΗΗ     11 11 44 22 // 22 00 11 99     

Ο  Δήμαρχος Αρριανών 

     Έχοντας  υπόψη:  

1. Tις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010) ”Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, αναφορικά 

με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για 

τον Δήμο Αρριανών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.577 

κατοίκους. 

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρριανών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2  του 

Ν.3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι για τις 

ισάριθμες Δημοτικές Ενότητες. 

4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του N. 4483/2017 που αντικατέστησε τις διατάξεις 

της παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012. 

5. Την με αριθ. 1200/1-9-2018 απόφαση του Δημάρχου Αρριανών  με την οποία όρισε 

αντιδημάρχους στο  Δήμο Αρριανών  και μεταβίβασε  σ’ αυτούς συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες.   

6. Την με αριθ. 486/18-3-2019 απόφαση του Δημάρχου Αρριανών  με την οποία έκανε δεκτή 

την παραίτηση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Κέχρου κ.Κασάπ Αχμέτ και όρισε όρισε 

αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Κέχρου τον κ. Τσακήρ Ισμαήλ Ριτβάν  και μεταβίβασε  σ’ αυτόν 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες.   

7.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6347/25-6-2019 αίτηση παραίτησης του κ. Μολλά Αλή Μεμέτ Ισμαήλ 

του Αμέτ  από τα καθήκοντά του για προσωπικούς λόγους, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος για 

τη Δημοτική Ενότητα Οργάνης του Δήμου Αρριανών. 

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι  

1. Αποδέχεται την  παραίτηση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης  κ. Μολλά 

Αλή Μεμέτ Ισμαήλ του Αμέτ . 

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο στη θέση του παραιτηθέντα από σήμερα 26-6-2019 τον Δημοτικό 

Σύμβουλο της πλειψηφίας, κ. Κουλαούζ Σαλή Ογλού Ισμαήλ του Μουσταφά, στον οποίο 
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παρέχεται αντιμισθία σύμφωνα με την  παρ.1 άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 και του μεταβιβάζει 

τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική 

ενότητα Οργάνης. 

β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική 

ενότητα Οργάνης. 

γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 

δημοτική ενότητα Οργάνης. 

δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών 

εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 

δημοτικής ενότητας Οργάνης. 

ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 

και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

Επίσης  του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες Δημάρχου: 

• Αγροτικών θεμάτων –Γεωργίας –Κτηνοτροφίας 

• Πολιτικής Προστασίας 

• Προστασία Περιβάλλοντος 

• Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 

• Υπηρεσίες Σχεδιασμού -Προγραμματισμού και υποστήριξης της Ανάπτυξης . 

3. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουλαούζ Σαλή Ογλού Ισμαήλ του 

Μουσταφά που απουσιάζει ή κωλύεται  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μουσταφά Χουσεΐν  του 

Μουσταφά της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

4. Τις κατά τόπο  αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μουσταφά Χουσεΐν   του Μουσταφά που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουλαούζ Σαλή Ογλού Ισμαήλ του Μουσταφά. 

Κατά τα λοιπά διατηρούνται  σε ισχύ οι αριθ. 1200/1-9-2018 και 486/18-3-2019 αποφάσεις  

Δημάρχου. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν 

υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

                                                                                                           ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ 
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