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ΑΠΟΦΑΣΗ 414/2021 
 

Ο Δήμαρχος 
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. 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. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  Α.  Τροποποιεί την με αριθμό330/2021 απόφαση ως εξής: 

  1) Αφαιρεί από τον αντιδήμαρχο Τορουνίδη Ιωάννη τις αρμοδιότητες διοικητικών 

υπηρεσιών και συγκεκριμένα τις υπό στοιχεία 8,9,10,11,12,13,14,15,16 της περίπτωσης 

Δ της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης. 

 

2) Ορίζει τον Τσίντσιο Γεώργιο άμισθο αντιδήμαρχο διοικητικών υπηρεσιών με θητεία 

από 05/11/2021 έως και 04/11/2022 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

 Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

  Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπηρεσίας Διοικητικών Θεμάτων και την 

έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς 

αλληλογραφίας. 

  Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και λειτουργίας των 

ΚΕΠ. 

  Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο  μεταξύ 

των Υπηρεσιών όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους. 

  Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.  

  Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και λοιπών βεβαιώσεων που εκδίδονται 

από   το δήμο. 

  Εποπτεία και ευθύνη του τμήματος  Νομικών Υποθέσεων. 

  Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης. 

  Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

 Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και Κάτω  

Ποροϊων, καθώς  και του Κ.Π.Ε. Ποροϊων. 

 Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των θεμάτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων   

της βιβλιοθήκης καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις σχολικές βιβλιοθήκες. 
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 Εποπτεία, την ευθύνη, και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.  

 Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης  
 Εποπτεία  και συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, σε συνεργασία 

με τους τοπικούς αντιδημάρχους 

 3) Αφαιρεί την ιδιότητα του εντεταλμένου συμβούλου από τον Τσίντσιο Γεώργιο. 

 

 4) Τροποποιεί το στοιχείο ΣΤ που αφορά στην αναπλήρωση ως εξής: Όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται ο κος Σαββίδης Παναγιώτης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου 

των Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα ορίζεται να ασκεί ο  

Tσίντσιος Γεώργιος. 

 

5) Αφαιρεί από την εντεταλμένη σύμβουλο Ρόδη Σουλτάνα την αρμοδιότητα θεμάτων 

τουρισμού. 

 

Β) Τροποποιεί την με αριθμό 333/2021 προγενέστερη απόφαση ως εξής: 

 

 Αφαιρεί τις υπό στοιχεία 1,2,4 αρμοδιότητες από τον αντιδήμαρχο Λεωνάκη Λεωνίδα  

και προσθέτει νέα ως εξής:  

 Εποπτεία,  ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα σε 

συνεργασία με τους τοπικούς αντιδημάρχους. 

 Ως προς τα υπόλοιπα εξακολουθούν να ισχύουν οι 330/2021 και 333/2021 αποφάσεις 

Δημάρχου. 

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

στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη Διαύγεια. 

 

 

 

                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                                   ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ  
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