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ΑΠΟΦΑΗ 565/2019 
 

Ο Δόμαρχοσ 
Έχοντασ υπόψη: 

 

1. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ- Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (Α' 87), όπωσ αντικαταςτϊθηκε από την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 68 του Ν. 

4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλειςθϋνησ Ι,  αναφορικϊ με τον οριςμό των Αντιδημϊρχων και την αναπλόρωςη του 

Δημϊρχου. 

2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 οριςμόσ αντιδημϊρχων  

3. Τα επύςημα πληθυςμιακϊ  δεδομϋνα τησ τελευταύασ απογραφόσ του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για το 

Δόμο Σιντικόσ, ςύμφωνα με τα οπούα ο πληθυςμόσ ανϋρχεται ςτουσ   22.195 κατούκουσ 

4. Το γεγονόσ ότι ο δόμοσ Σιντικόσ αποτελεύται από 6 δημοτικϋσ ενότητεσ 

5. Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (Α΄87)  όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και 

τησ παρ. 3 ε΄ ϊρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικϊ με την αντιμιςθύα. 

6. Την από 1-9-2019 αύτηςη ανεξαρτητοπούηςόσ του δημοτικού ςυμβούλου Τορουνύδη Ιωϊννη   

7. Τον Οργανιςμό Εςωτερικών Υπηρεςιών του Δόμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

    Ορύζει τουσ κατωτϋρω δημοτικούσ ςυμβούλουσ ωσ Αντιδημϊρχουσ του Δόμου Σιντικόσ, με θητεύα από 2 -9-2019 

μϋχρι 1/09/2020,  και τουσ μεταβιβϊζει αρμοδιότητεσ ωσ εξόσ: 

Α.   Τον κ. Τορουνύδη Ιωϊννη,  καθ' ύλην Αντιδόμαρχο Οικονομικών  και Πολιτικόσ Προςταςύασ  και του 

μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

1. Εποπτεύα και Διαχεύριςη όλων των οικονομικών θεμϊτων του Δόμου. 

2. Εποπτεύα και ευθύνη επύ των θεμϊτων ςε εκτϋλεςη και εφαρμογό του Π.Δ 80/2016. 

3. Υπογραφό όλων των υπηρεςιακών εγγρϊφων αρμοδιότητϊσ του  και ςυγκεκριμϋνα όςα αφορούν:  

4. Έςοδα, ΤΑΠ και Τϋλη Καθαριότητασ - Φωτιςμού, Έλεγχο  Δημοτικόσ Περιουςύασ, Ταμειακό Βεβαύωςη 

Ειςπρϊξεων Κοινοποιόςεων Φορολογητϋασ Ύλησ, Προώπολογιςμό, Εκκαθϊριςη Δαπανών, Προμόθειεσ, 

Λογιςτόριο - Διπλογραφικϊ, Ταμεύο, Διαχεύριςη Υλικών, Αποθεματικό Εξοπλιςμού Γραφεύων, καθώσ και όλα 

τα ϋγγραφα, αποφϊςεισ, δικαιολογητικϊ και πρϊξεισ ςχετικϊ με την Οικονομικό Υπηρεςύα. 

5. Συνεργαςύα με τουσ αρμόδιουσ εντεταλμϋνουσ Δημοτικούσ Συμβούλουσ και τοπικούσ Αντιδημϊρχουσ.  

6. Εφαρμόζει τισ αποφϊςεισ του Σ.Τ.Ο   Πολιτικόσ Προςταςύασ 

7. Εποπτεύα και ευθύνη επύ των θεμϊτων Δημοτικόσ Περιουςύασ και Προμηθειών. 

8. Εποπτεύα και ευθύνη επύ των Οικονομικών Στατιςτικών ςτοιχεύων. Προετοιμαςύα, ςύνταξη και 

παρακολούθηςη του προώπολογιςμού. Εποπτεύα και ευθύνη επύ των υλικών και αποθηκών του Δόμου. 

  Β.   Τον κ. Ι ντζϋ Νικόλαο καθ' ύλην  Αντιδόμαρχο  Τεχνικών Υπηρεςιών,  Πολεοδομύασ  Καθαριότητασ, 

Αγροτικόσ ανϊπτυξησ και του μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

1. Εποπτεύα, το ςυντονιςμό και την ευθύνη επύ των θεμϊτων τησ Δ/νςησ Τεχνικών Υπηρεςιών Πολεοδομύασ και 

Περιβϊλλοντοσ εκτόσ των θεμϊτων που αφορούν την προςταςύα  Περιβϊλλοντοσ , την ςυντόρηςη πραςύνου, 

τα αδϋςποτα  και την  ϊρδευςη. 

2. Εποπτεύα, το ςυντονιςμό και την ευθύνη για την ςυγκρότηςη των επιτροπών αςτυνόμευςησ και ςυντόρηςησ 

επύ τεχνικών θεμϊτων και προςταςύασ περιβϊλλοντοσ (π.χ. ρϋματα , οδικό δύκτυο, μόλυνςησ περιβϊλλοντοσ 
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κτλ)    

3. Υπογραφό όλων των υπηρεςιακών εγγρϊφων αρμοδιότητϊσ του. 

4. Συνεργαςύα με τουσ αρμόδιουσ εντεταλμϋνουσ Δημοτικούσ Συμβούλουσ , καθώσ και με τουσ Τοπικούσ 

Αντιδημϊρχουσ, για θϋματα αρμοδιότητασ του . 

 Γ.  Τον κ. Λεωνϊκη Λεωνύδα  καθ' ύλην  Αντιδόμαρχο Τουριςμού , Ποιότητασ  Ζωόσ  Πολύτη, και Προςταςύασ 

Περιβϊλλοντοσ ,   και του μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ:  

1. Εποπτεύα και διαχεύριςη κοιμητηρύων 

2. Συντονιςμό, εποπτεύα και ευθύνη επύ των θεμϊτων τησ υπαύθριασ διαφόμιςησ 

3. Εποπτεύα, την ευθύνη και το ςυντονιςμό επύ των θεμϊτων που ςχετύζονται με τη λειτουργύα των Λαώκών 

Αγορών. 

4. Υπογραφό όλων των υπηρεςιακών εγγρϊφων αρμοδιότητϊσ του. 

5. Συνεργαςύα με τουσ αρμόδιουσ εντεταλμϋνουσ Δημοτικούσ Συμβούλουσ και τοπικούσ Αντιδημϊρχουσ. 

6. Εποπτεύα, την ευθύνη και το ςυντονιςμό των θεμϊτων, που αφορούν ςτον πολιτιςμό και ειδικότερα ςτην 

υλοπούηςη πολιτιςτικών δραςτηριοτότων και εκδηλώςεων, καθώσ και προγραμμϊτων βελτύωςησ 

καλλιτεχνικών δεξιοτότων των πολιτών. 

7. Εποπτεύα και την ευθύνη τησ λειτουργύασ των μουςεύων και λοιπών πολιτιςτικών εγκαταςτϊςεων και τησ 

ανϊδειξησ αυτών, όπωσ και τησ οργϊνωςησ των επιςκϋψεων ςε αυτϊ. 

8. Εποπτεύα και την ευθύνη για την υλοπούηςη των προγραμμϊτων τησ Βιβλιοθόκησ, καθώσ και την οργϊνωςη 

του δικτύου με τισ Σχολικϋσ Βιβλιοθόκεσ. 

9. Εποπτεύα, την ευθύνη και το ςυντονιςμό των θεμϊτων, που αφορούν εν γϋνει τον Αθλητιςμό και τη λειτουργύα 

των αθλητικών υποδομών και εγκαταςτϊςεων του Δόμου. 

10. Εποπτεύα και την ευθύνη επύ των θεμϊτων περιβϊλλοντοσ και Ποιότητασ Ζωόσ. 

11. Εποπτεύα, την ευθύνη και το ςυντονιςμό των θεμϊτων, που αφορούν τα αδϋςποτα ζώα. 

12. Εποπτεύα, την ευθύνη και το ςυντονιςμό των θεμϊτων που ςχετύζονται με τη λειτουργύα, τη ςυντόρηςη κλπ 

των παιδικών χαρών των ςυναφών χώρων, που λειτουργούν ςτα όρια ευθύνησ του Δόμου. 

Δ.  Κατϊ τόπο αρμόδιο Αντιδόμαρχο,  ςτη δημοτικό ενότητα Πετριτςύου τον κ. Νικολϊου Λεωνύδα με τισ 

παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

1. Έχει την ευθύνη τησ λειτουργύασ των δημοτικών υπηρεςιών που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτη δημοτικό ενότητα. 

2. Παρακολουθεύ την εξϋλιξη των ϋργων και των εργαςιών που εκτελούνται ςτη δημοτικό ενότητα. 

3. Μεριμνϊ για την καλό κατϊςταςη και λειτουργύα του εξοπλιςμού που βρύςκεται ςτη δημοτικό ενότητα. 

4. Υπογρϊφει, βεβαιώςεισ,  ϊδειεσ και λοιπϊ διοικητικϊ ϋγγραφα που εκδύδονται από τισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ που 

λειτουργούν ςτα όρια τησ δημοτικόσ ενότητασ Πετριτςύου 

5. Συνεργϊζεται με τουσ προϋδρουσ των κοινοτότων και τουσ εκπροςώπουσ  για την επύλυςη των προβλημϊτων 

τουσ. 

6. Τϋλεςη πολιτικών γϊμων ςτη δημοτικό ενότητα Πετριτςύου 

7. Εποπτεύα και ευθύνη του τοπικού γραφεύου κύνηςησ. 

    Σε περύπτωςη απουςύασ,  τισ κατϊ τόπον αρμοδιότητεσ του Αντιδημϊρχου  Δ.Ε Πετριτςύου  που απουςιϊζει ό 

κωλύεται αςκεύ ο κατϊ τόπον Αντιδόμαρχοσ Κερκύνησ. 

    Όταν ο Δόμαρχοσ απουςιϊζει ό κωλύεται, τα καθόκοντϊ του ορύζεται να αςκεύ ο Αντιδόμαρχοσ κ. Ιντζϋσ Νικόλαοσ, που 

αναπληρώνει το Δόμαρχο, και όταν αυτόσ απουςιϊζει ό κωλύεται τα καθόκοντα του Δημϊρχου θα αςκούνται από τον 

Αντιδόμαρχο κ. Τορουνύδη Ιωϊννη. 

    Η παρούςα να δημοςιευτεύ μύα φορϊ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα του νομού και να αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του 

Δόμου. 

 

                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΦΟΣ 

 

                                                                                        ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΦΤΣΙΔΗΣ  
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