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ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2021 
 

Ο Δήμαρχος Σιντικής 
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 παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 

(Α 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι,  αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και 

την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ορισμός αντιδημάρχων  

3. Την από 28-5 2021 παραίτηση του Αντιδημάρχου Άνθιμου Γεωργιάδη 

4. Την αριθμ. 329/2020 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

    Τροποποιεί την αριμ. 329/2020 προγενέστερη απόφασή του ως προς τα καθήκοντα 

του Αντιδημάρχου Ζαπρίδη Ευστάθιου για το υπόλοιπο της θητείας δηλαδή έως 31-8-

2021, στον οποίο  μεταβιβάζει  επιπλέον  από τις ήδη ανατεθείσες, τις παρακάτω 

καθύλην  αρμοδιότητες: 

 

1. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εκτός των θεμάτων που αφορούν την 

συντήρηση πρασίνου, τα αδέσποτα, την αγροτική ανάπτυξη  και την  άρδευση. 

2. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την συγκρότηση των επιτροπών 

αστυνόμευσης και συντήρησης επί τεχνικών θεμάτων και προστασίας 

περιβάλλοντος (π.χ. ρέματα , οδικό δίκτυο, κτλ)    

3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του. 

4. Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και 

με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους, για θέματα αρμοδιότητας του . 

5. Εποπτεία και ευθύνη για την καθαριότητα του Δήμου, σε συνεργασία με τους 

Τοπικούς Αντιδημάρχους Πετριτσίου και Κερκίνης. 

6. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων σύνταξης υποβολής, 

παρακολούθησης, εξέλιξης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 

περιφερειακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και γενικά 

όλων των προτάσεων αιτήσεων που υποβάλλονται από το δήμο για έργα όλων των 

ΑΔΑ: Ρ2ΠΦΩ1Υ-Ι7Φ



κατηγοριών. 

7. Εποπτεία συντονισμό και ευθύνη του γραφείου κίνησης του δήμου. 

8. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου για την 

αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε συνεχή βάση. 

9. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που από τον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται ως 

αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου. 

 

      Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Ζαπρίδης Ευστάθιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η 329/2020 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου. 

   Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη Διαύγεια. 
 

 

                                                                   Ο Δήμαρχος Σιντικής 

 

 

                                                                      Φώτιος Δομουχτσίδης 
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