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Α Π Ο Φ Α Σ Η  901/2021   

Ο  Δήμαρχος Αρριανών 

Έχοντας υπόψη: 
1. 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.1του 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). 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.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. 
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 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. 
6.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 
7.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. 
8.Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133 ) -Πρόγραµµα 
Κλεισθένης Ι-, σύμφωνα µε τις οποίες το σύνολο των οριζόμενων Αντιδημάρχων στο ∆ήµο 
Αρριανών είναι τέσσερις (4). 
9.Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση και 
λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αρριανών τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας κ. Αλή Ενγκήν του Λουτφή από 1-7-2021, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία 
σύμφωνα με την παρ.1 άρθ. 33 του Ν. 4483/2017 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 

- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
Δημοτική Ενότητα Αρριανών. 

- Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, τη θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής και την επικύρωση ακριβούς αντιγράφου και φωτοαντιγράφου, στα όρια 
της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

- Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών 
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης της Καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

ΑΔΑ: ΩΑΙΓΩΨΣ-ΔΙΛ



- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης του γραφείου κίνησης - συντήρησης οχημάτων της 
Δημοτικής Ενότητας Αρριανών . 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης της Προστασίας Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας 
Αρριανών . 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας 
Αρριανών . 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 
Δημοτικής Ενότητας Αρριανών . 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης 
αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών . 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης έλεγχου υδάτινων πόρων της Δημοτικής Ενότητας 

Αρριανών . 
- Τις αρμοδιότητες για παιδότοπους της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών.  
- Τις αρμοδιότητες κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στα όρια της Δημοτικής 

Ενότητας Αρριανών. 
- Τις αρμοδιότητες συντήρησης και αποκαταστάσεις δημοτικού οδικού δικτύου της 

Δημοτικής Ενότητας Αρριανών . 
- Τις αρμοδιότητες για την προστασία και ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής και της 

κτηνοτροφίας της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 
- Τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και βελτίωση των βοσκοτόπων. της Δημοτικής 

Ενότητας Αρριανών 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα καταγραφής και αναγνώρισης του ζωικού κεφαλαίου 

του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών 
δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα λειτουργίας λαϊκών/υπαίθριων αγορών της Δημοτικής 

Ενότητας Αρριανών. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών παραγωγών αγροτικών προϊόντων για τη 
διάθεσή τους σε λαϊκές αγορές της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας του καταναλωτή της Δημοτικής Ενότητας 

Αρριανών.  

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης και προβολή της 

Δημοτικής Ενότητας Αρριανών ς. 

- Της μέριμνας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική 
Ενότητα Αρριανών. 

- Tην αρμοδιότητα εκπροσώπησης του Δήμου στα Δικαστήρια και στις Δικαστικές          
Αρχές σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.  

 
Β. Διατηρεί Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας κ. Κετσετζή Ιμπραήμ Γκιουνέρ του Ιμπραήμ, 1-10-2020 στον οποίο παρέχεται 
αντιμισθία σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 

- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 
δημοτική ενότητα Φιλλύρας. 

- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
δημοτική ενότητα Φιλλύρας. 

- Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών 
εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια 
της δημοτικής ενότητας Φιλλύρας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
έδρα του Δήμου. 

- Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών 
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 

ΑΔΑ: ΩΑΙΓΩΨΣ-ΔΙΛ



Την ευθύνη Οικονομικών θεμάτων, Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Απασχόλησης που αφορά στη διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχο και ειδικότερα τις 
αρμοδιότητες των Τμημάτων Προσόδων, Δαπανών, Οικονομικής Διαχείρισης και 
Δημοτικού Ταμείου. Την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου Γραφείων Οικονομικών 
Θεμάτων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλλύρας. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης ΚΕΠ του Δήμου. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Παιδείας και δια βίου μάθησης της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Διαφάνειας της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Αθλητισμού της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης 
αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης έλεγχου υδάτινων πόρων της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλλύρας. 

- Τις αρμοδιότητες για παιδότοπους της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες συντήρησης και αποκαταστάσεις δημοτικού οδικού δικτύου της 
Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες για την προστασία και ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής και της 
κτηνοτροφίας της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και βελτίωση των βοσκοτόπων της Δημοτικής 
Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα καταγραφής και αναγνώρισης του ζωικού κεφαλαίου 
του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών 
δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα λειτουργίας λαϊκών/υπαίθριων αγορών της Δημοτικής 
Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών παραγωγών αγροτικών προϊόντων για τη 
διάθεσή τους σε λαϊκές αγορές της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

Τις αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας του καταναλωτή της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλλύρας. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής 
της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.. 

- Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική 
Ενότητα Φιλλύρας. 

- Tην αρμοδιότητα εκπροσώπησης του Δήμου στα Δικαστήρια και στις Δικαστικές 
Αρχές σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.  

     

              Επιπρόσθετα: 

           Στον  Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας μεταβιβάζουμε περαιτέρω τις     
           κάτωθι κατά τόπον αρμοδιότητες στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας :  

- Την αρμοδιότητα για την χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και για την τέλεση 
πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας,  

- Την αρμοδιότητα για συνεννόηση και συνεργασία με τον κατά περίπτωση καθ’ ύλην 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο καθώς και με τα μέσα που θα (καθ)ορίζονται απ’ τον τελευταίο 

 

ΑΔΑ: ΩΑΙΓΩΨΣ-ΔΙΛ



Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Οργάνης τον Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος 
μειοψηφίας κ. Σερήφ Ιμπραήμ του Μουμίν από 1-7-2021, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία 
σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

- Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 
δημοτική ενότητα Οργάνης. 

- Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
δημοτική ενότητα Οργάνης. 

- 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 

- Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών 
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 

- Τη διαχείριση αγροτικών θεμάτων –Γεωργίας –Κτηνοτροφίας της Δημοτικής Ενότητας 
Οργάνης 

- Την αρμοδιότητα διαχείρισης της Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας 
Οργάνης 

- Την αρμοδιότητα διαχείρισης της Προστασίας Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας 
Οργάνης 

- Την αρμοδιότητα της Διαχείριση Υδάτινων Πόρων της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Την αρμοδιότητα διαχείρισης των Υπηρεσιών Σχεδιασμού -Προγραμματισμού και 

υποστήριξης της Ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης 

αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης έλεγχου υδάτινων πόρων της Δημοτικής Ενότητας 

Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες για παιδότοπους της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
-  Τις αρμοδιότητες κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας 

Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες συντήρησης και αποκαταστάσεις δημοτικού οδικού δικτύου της 

Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες για την προστασία και ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής και της 

κτηνοτροφίας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και βελτίωση των βοσκοτόπων της Δημοτικής 

Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα καταγραφής και αναγνώρισης του ζωικού κεφαλαίου 

του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών 

δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα λειτουργίας λαϊκών/υπαίθριων αγορών της Δημοτικής 

Ενότητας Οργάνης 
 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών παραγωγών αγροτικών προϊόντων για τη 
διάθεσή τους σε λαϊκές αγορές της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας του καταναλωτή της Δημοτικής Ενότητας 
Οργάνης 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής 
της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης 

- Της μέριμνας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική 
Ενότητα Οργάνης. 

- Tην αρμοδιότητα εκπροσώπησης του Δήμου στα Δικαστήρια και στις Δικαστικές 
Αρχές σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.  

 

ΑΔΑ: ΩΑΙΓΩΨΣ-ΔΙΛ



Δ. Διατηρεί Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κέχρου τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας κ. Χασεκή Αλή του Ρετζέπ, από 1-9-2019, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία 
σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

- Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη      

- δημοτική ενότητα Κέχρου 

- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
Δημοτική Ενότητα Κέχρου. 

- Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών 
εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια 
της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 

- Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών 
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης της Δημοτικής 
Ενότητας Κέχρου. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Διοικητικής μέριμνας της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Μελετών – Παραγωγής Έργων της Δημοτικής Ενότητας 
Κέχρου. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Υπηρεσίες Σχεδιασμού – Προγραμματισμού και 
υποστήριξης της Ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας της Δημοτικής Ενότητας 
Κέχρου. 

- Την εποπτεία και ευθύνη των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου της Δημοτικής 
Ενότητας Κέχρου . 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Τουριστικής Προβολής της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 

- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης 
αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 

- Τις αρμοδιότητες διαχείρισης έλεγχου υδάτινων πόρων της Δημοτικής Ενότητας 

Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες για παιδότοπους. της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου 
- Τις αρμοδιότητες κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας 

Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες συντήρησης και αποκαταστάσεις δημοτικού οδικού δικτύου της 

Δημοτικής Ενότητας Κέχρου.  
- Τις αρμοδιότητες για την προστασία και ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής και της 

κτηνοτροφίας της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και βελτίωση των βοσκοτόπων της Δημοτικής 

Ενότητας Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα καταγραφής και αναγνώρισης του ζωικού κεφαλαίου 

του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου.   
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου.   
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών 

δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα λειτουργίας λαϊκών/υπαίθριων αγορών της Δημοτικής 

Ενότητας Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα αδειών παραγωγών αγροτικών προϊόντων για τη 

διάθεσή τους σε λαϊκές αγορές της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας του καταναλωτή της Δημοτικής Ενότητας 

Κέχρου. 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. 
- Της μέριμνας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική 

Ενότητα Κέχρου 
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- Tην αρμοδιότητα εκπροσώπησης του Δήμου στα Δικαστήρια και στις Δικαστικές 
Αρχές σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.  
 

Ε. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κ. Τσακήρ Ριτβάν  του Χουσεΐν , ως 
άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αρριανών, από 1-7-2021 ,με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

- Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 
Δημοτική Ενότητα Αρριανών. 

- Την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό για την αξιοποίησή της 
Δημοτικής περιουσίας του Δήμου Αρριανών.  

- Θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.  
- Θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και νέων τεχνολογιών. 
- Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες. 

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος 
κ. Χασεκή Αλή  του Ρετζέπ..  
Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σερήφ Ιμπραήμ του Μουμίν που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χασεκή Αλή του Ρετζέπ ενώ, τις κατά τόπο αρμοδιότητες του 
Αντιδημάρχου κ. Κετσετζή Ιμπραήμ Γκιουνέρ του Ιμπραήμ , που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Αλή Ενγκήν του Λουτφή. 
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Χασεκή Αλή του Ρετζέπ που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σερήφ Ιμπραήμ του Μουμίν ενώ, τις κατά τόπο αρμοδιότητες 
του Αντιδημάρχου κ. Αλή Ενγκήν του Λουτφή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος 
κ Κετσετζή Ιμπραήμ Γκιουνέρ του Ιμπραήμ. 

Τις  αρμοδιότητες του Αντιδήμαρχου κ. Τσακήρ Ισμαήλ Ριτβάν του Χουσεΐν που απουσιάζει 

ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Δήμαρχος κ. Ριτβάν Αμέτ 

 
Ζ. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του 
προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η. 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 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 Δήμαρχος Αρριανών  
 
                                                                                        Ριτβάν Αμέτ 
 
 
 
  Κοινοποίηση:                                                                                      

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
2. κ. Γκιουνέρ Κετσετζή Ιμπραήμ 
3. κ. Ιμπραήμ Σερήφ 
4. κ. Ενγκήν Αλή 
4. κ. Ριτβάν Τσακήρ Ισμαήλ  

5. κ. Αλή Χασεκή  
6. Δ.Σ. Δήμου Αρριανών  
7. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Αρριανών 
8. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Αρριανών 
9. Όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Αρριανών                                                                                                       
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