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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’
87/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006).
3. Την υπ’ αριθµ. 45892/11.08.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις
δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν
να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292/11.08.2010),
όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθµ. 41/71351/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Ορκωµοσία των αιρετών των ∆ήµων,
εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων και
των µονοµελών οργάνων διοίκησης των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισµός
Αντιδηµάρχων (∆ηµοτική Περίοδος: 1η Ιανουαρίου 2011-31η Αυγούστου 2014)».
5. Τις υπ' αριθ. 238/ΕΠ/2010 και 240/ΕΠ/2010 αποφάσεις του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας, σύµφωνα µε τις οποίες ανακηρύχθηκαν, για τη δηµοτική περίοδο 2011-2014, οι
τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
6. Το υπ' αριθ. 18804/19-12-2010 Πρακτικό ορκωµοσίας της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου
Αλεξάνδρειας.
7. Το υπ' αριθ. 1/01-01-2011 Πρακτικό εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων της
∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
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8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ Β’ 1116/03-062011)
9. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01-01-2013
µε τις διατάξεις τις παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29-02-2012
<<Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής
µνηµονίου συνεννόησης του Ν. 4046/2012.
10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του
Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν έως πέντε αντιδήµαρχοι.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του
∆ήµου Αλεξάνδρειας, µε θητεία από 01.01.2013 µέχρι 31.08.2014, εντός της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου, µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητές του ως εξής:

1. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. 1. Καθ' ύλην αρµοδιότητες:
α) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εποπτεία για θέµατα ίδρυσης και
λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων.
β) Την εποπτεία λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
και του προσωπικού αυτής (αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων
και αδρανών υλικών, καθαριότητα οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων,
καθαριότητα λαϊκών αγορών, προγράµµατα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιµων
υλικών, κίνηση και συντήρηση οχηµάτων, περισυλλογή εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων,
δηµοτικά κοιµητήρια, πράσινο).
γ) Την εποπτεία λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Υ∆ΟΜ και Περιβάλλοντος, µε εξαίρεση την
αρµοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.
δ) Την εποπτεία λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και του
προσωπικού αυτής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, άρδευση καλλιεργειών, αγροτική οδοποιία,
διαχείριση βοσκοτόπων, εποπτεία Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, Αδειοδοτήσεων,
Εµπόριο) και Απασχόλησης.
ε) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση της ακίνητης δηµοτικής περιουσίας.
στ) Την εποπτεία λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του προσωπικού
αυτής (κτιριακά έργα, ηλεκτροµηχανολογικά έργα, θέµατα συγκοινωνίας και σηµατοδότησης,
εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ.).
ζ) Τα θέµατα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εµποροπανηγύρεων.
η) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέµενων
αρµοδιοτήτων.
θ) Την αναπλήρωση των κατά τόπον Αντιδηµάρχων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός
τους.
1.2. Κατά τόπον, στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, τις
παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη ∆ηµοτική Ενότητα.
β) Τα θέµατα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εµπορίου.
γ) Την εποπτεία του δηµοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας και
την µέριµνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
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δ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέµενων
κατά τόπο αρµοδιοτήτων.
2. Τον κ. Νικόλαο Γκαβαρδίνα, µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
2.1. Καθ’ ύλην, αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού
αυτής.
β) Την εποπτεία λειτουργίας του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας και του
προσωπικού αυτής.
γ) Την εποπτεία λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του προσωπικού
αυτής.
δ) Την εποπτεία λειτουργίας του αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής και του προσωπικού του Τµήµατος.
ε) Την εποπτεία του προσωπικού του αυτοτελούς Τµήµατος Παιδείας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
στ) Την εποπτεία, επίβλεψη και τον συντονισµό του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε
συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
ζ) Τα θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της
Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) για την εφαρµογή του «προγράµµατος ∆ιαύγεια» σε εφαρµογή
του Ν.3861/2010.
η)Την εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες αρχές.
θ) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων.

2.2. Κατά τόπον, στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία στα θέµατα εθιµοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που
λαµβάνουν χώρα στη ∆ηµοτική Ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα
όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.
γ) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δηµοτικού εξοπλισµού και
των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
δ) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την
µέριµνα εύρυθµης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας, σε συνεργασία µε τις
∆ιοικήσεις των αντίστοιχων Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
ε) Την συνεργασία µε τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
∆ηµοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβληµάτων τους.
στ) Την τέλεση πολιτικών γάµων.
ζ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέµενων κατά τόπο
αρµοδιοτήτων, από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.
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3. Τον κ. Ιερεµία Κιοσέογλου κατά τόπον Αντιδήµαρχο, στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας
Πλατέος, µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
3.1. Καθ’ ύλην, αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
β) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου προγράµµατος δράσης, του επιχειρησιακού
προγράµµατος, του τεχνικού προγράµµατος και του δηµοτικού προϋπολογισµού, στο σκέλος
που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Πλατέος.
γ) Την συνεργασία µε τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατέος, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση
των προβληµάτων τους.
δ) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
∆ηµοτικής Ενότητας Πλατέος.

3.2.
Κατά τόπον, στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΕΟΣ, τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία των αποκεντρωµένων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη
∆ηµοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη ∆ηµοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δηµοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας και
την µέριµνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέµατα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εµπορίου.
ε)Την εποπτεία στα θέµατα εθιµοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων
που λαµβάνουν χώρα στη ∆ηµοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα
όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.
ζ) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δηµοτικού εξοπλισµού και
των δηµοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
η) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την
µέριµνα εύρυθµης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας, σε συνεργασία µε τις
∆ιοικήσεις των αντίστοιχων Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
θ) Την συνεργασία µε τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
∆ηµοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβληµάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάµων.
κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέµενων κατά τόπο
αρµοδιοτήτων, από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.

4. Τον κ. Κωνσταντίνο Βενιόπουλο, µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
4.1. Καθ’ ύλην, αρµοδιότητες:
α) Τις αδελφοποιήσεις και τη συµµετοχή του ∆ήµου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.
β) Την εποπτεία λειτουργίας του ∆ηµοτικού (Τοπικού) Συµβουλίου Νέων.
γ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέµενων καθ’ ύλην
αρµοδιοτήτων.
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4.2. Κατά τόπον, στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΚΗΣ, τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία των αποκεντρωµένων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη
∆ηµοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη ∆ηµοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δηµοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας και
την µέριµνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέµατα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εµπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέµατα εθιµοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που
λαµβάνουν χώρα στη ∆ηµοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα
όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.
ζ) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δηµοτικού εξοπλισµού και
των δηµοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
η) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την
µέριµνα εύρυθµης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας, σε συνεργασία µε τις
∆ιοικήσεις των αντίστοιχων Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
θ) Την συνεργασία µε τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της
∆ηµοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβληµάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάµων.
κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέµενων κατά τόπο
αρµοδιοτήτων, από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.

5. Τον κ. Γκιορτζή ∆ηµήτριο, µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
5.1. Κατά τόπον, στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ, τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία των αποκεντρωµένων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη
∆ηµοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη ∆ηµοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δηµοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας και
την µέριµνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέµατα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εµπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέµατα εθιµοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που
λαµβάνουν χώρα στη ∆ηµοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα
όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.
ζ) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δηµοτικού εξοπλισµού και
των δηµοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα.
η) Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την
µέριµνα εύρυθµης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας, σε συνεργασία µε τις
∆ιοικήσεις των αντίστοιχων Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
θ) Την συνεργασία µε τα Συµβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας,
για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβληµάτων τους.
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ι) Την τέλεση πολιτικών γάµων.
ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέµενων κατά τόπο
αρµοδιοτήτων, από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.

Β. Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
α) Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
β) Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
γ) Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων στο εξωτερικό.
Γ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Κούγκας, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο.
∆. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Αντιδήµαρχοι υποχρεούνται:
α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους µε
γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
β) Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και να
µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ∆ήµο, χωρίς
διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος.
γ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την
καταπολέµηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και της
λειτουργίας του ∆ήµου.
δ) Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν, σε
σχέση µε θέµατα του ∆ήµου.
ε) Να υποβάλλουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, την ετήσια δήλωση για την
περιουσιακή τους κατάστασης και να θέτουν αυτήν στη διάθεση της αρµόδιας υπηρεσίας του
∆ήµου προκειµένου να δηµοσιοποιείται υποχρεωτικά µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία (1) φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Ηµαθίας και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας.
Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Βέροιας.
Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας.
Αστυνοµικά Τµήµατα Αλεξάνδρειας και Πλατέος.

6

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΨΠ-ΕΜΛ
6. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες της έδρας.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αρχείο.
Αρχείο επιστρεπτέο.
Γραφείο ∆ηµάρχου.
Οριζόµενους Αντιδηµάρχους ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
Πρόεδρο και µέλη ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
Προέδρους Νοµικών Προσώπων ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Αλεξάνδρειας.
Προσωπικό ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

7

