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ΑΠΟΦΑΗ 456/2022 
 

Ο Δόμαρχοσ 
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. Τα επίςημα πληθυςμιακά  δεδομένα τησ τελευταίασ απογραφήσ του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για 

το Δήμο Σιντικήσ, ςύμφωνα με τα οποία ο πληθυςμόσ ανέρχεται ςτουσ   22.195 κατοίκουσ 
4. Το γεγονόσ ότι ο δήμοσ Σιντικήσ αποτελείται από 6 δημοτικέσ ενότητεσ 
5. 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. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

    Ορίζει τουσ κατωτέρω δημοτικούσ ςυμβούλουσ ωσ Αντιδημάρχουσ του Δήμου Σιντικήσ, με θητεία από 01-09-2022 

μέχρι 10-10-2023, και τουσ μεταβιβάζει αρμοδιότητεσ ωσ εξήσ: 

Α). Κατϊ τόπο αρμόδιο ϋμμιςθο Αντιδόμαρχο, ςτηδημοτικό ενότητα Κερκύνησ τον δημοτικό ςύμβουλο κ. 

Νικηφόρου Κωνςταντύνο με θητεύα από 01/09/2022 ϋωσ και 10/10/2023 με τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

1. Έχει την ευθύνη τησ λειτουργίασ των δημοτικών υπηρεςιών που είναι εγκατεςτημένεσ ςτη δημοτική ενότητα 
Κερκίνησ. 

2. Εποπτεία, την ευθύνη και το ςυντονιςμό των θεμάτων που ςχετίζονται με τη λειτουργία, τη ςυντήρηςη κ.λ.π. 
των παιδικών χαρών και  των ςυναφών χώρων που λειτουργούν ςτα όρια ευθύνησ ςτη δημοτική ενότητα 
Κερκίνησ, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  

3. Την ευθύνη ςυντονιςμού και παρακολούθηςησ τησ εξέλιξησ των έργων, των εργαςιών και υπηρεςιών που 
εκτελούνται ςτη δημοτική ενότητα Κερκίνησ, τόςο από τισ  υπηρεςίεσ του Δήμου όςο καιαπό εξωτερικούσ 
ςυνεργάτεσ (π.χ, ιδιώτεσ εργολάβοι), ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Αντιδημάρχουσ. 

4. Μεριμνά για την καλή κατάςταςη και λειτουργία του εξοπλιςμού που βρίςκεται ςτη δημοτική ενότητα 
Κερκίνησ. 

5. Υπογράφει βεβαιώςεισ μονίμου κατοικίασ κ.λ.π.,  άδειεσ και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τισ 
δημοτικέσ υπηρεςίεσ που λειτουργούν ςτα όρια τησ δημοτικήσ ενότητασ  Κερκίνησ. 

6. Συνεργάζεται με τουσ προέδρουσ και τουσ ςυμβούλουσ των ςυμβουλίων των κοινοτήτων και τουσ 
εκπροςώπουσ φορέων που δραςτηριοποιούνται ςτην δημοτική ενότητα Κερκίνησ για την επίλυςη των 
προβλημάτων τουσ. 

7. Τέλεςη πολιτικών γάμων ςτη δημοτική ενότητα Κερκίνησ. 
8. Εποπτεία και ευθύνη για το ςυντονιςμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέςποτα ζώα ςτη δημοτική ενότητα 

Κερκίνησ ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  
9. Εποπτεία και ευθύνη για το ςυντονιςμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την ςυντήρηςη 

πραςίνου τησ δημοτικήσ ενότητασ Κερκίνησ, με το προςωπικό που υπηρετεί ςε αυτήν. 
10. Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που ςχετίζονται με τη λειτουργία των λαΰκών αγορών ςτη δημοτική 

ενότητα Κερκίνησ, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
Β).  Κατϊ τόπο αρμόδιο ϋμμιςθο Αντιδόμαρχο, ςτη δημοτικό ενότητα Πετριτςύου, τον δημοτικό ςύμβουλο κ. 

ΖλατύντςηΑντώνιο με θητεύα από 01/09/2022 ϋωσ και 10/10/2023, με τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

1. Έχει την ευθύνη τησ λειτουργίασ των δημοτικών υπηρεςιών που είναι εγκατεςτημένεσ ςτη δημοτική ενότητα 
Πετριτςίου. 

2. Εποπτεία, την ευθύνη και το ςυντονιςμό των θεμάτων που ςχετίζονται με τη λειτουργία, τη ςυντήρηςη κ.λ.π. 
των παιδικών χαρών και  των ςυναφών χώρων που λειτουργούν ςτα όρια ευθύνησ ςτη δημοτική ενότητα 
Πετριτςίου, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

3. Την ευθύνη ςυντονιςμού και παρακολούθηςησ τησ εξέλιξησ των έργων, των εργαςιών   και υπηρεςιών που 
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εκτελούνται ςτη δημοτική ενότητα Πετριτςίου, τόςο από τισ υπηρεςίεσ του Δήμου όςο και από εξωτερικούσ 
ςυνεργάτεσ (π.χ, ιδιώτεσ εργολάβοι), ςε  ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Αντιδημάρχουσ. 

4. Μεριμνά για την καλή κατάςταςη και λειτουργία του εξοπλιςμού που βρίςκεται ςτη δημοτική ενότητα 
Πετριτςίου. 

5. Υπογράφει βεβαιώςεισ μονίμου κατοικίασ κ.λ.π.,  άδειεσ και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τισ 
δημοτικέσ υπηρεςίεσ που λειτουργούν ςτα όρια τησ δημοτικήσ ενότητασ  Πετριτςίου. 

6. Συνεργάζεται με τουσ προέδρουσ και τουσ ςυμβούλουσ των ςυμβουλίων των κοινοτήτων και τουσ 
εκπροςώπουσ φορέων που δραςτηριοποιούνται ςτην δημοτική ενότητα Πετριτςίου για την επίλυςη των 
προβλημάτων τουσ. 

7. Τέλεςη πολιτικών γάμων ςτη δημοτική ενότητα Πετριτςίου. 
8. Εποπτεία και ευθύνη για το ςυντονιςμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέςποτα ζώα ςτη δημοτική ενότητα 

Πετριτςίου ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  
9. Εποπτεία και ευθύνη για το ςυντονιςμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την ςυντήρηςη 

πραςίνου τησ δημοτικήσ ενότητασ Πετριτςίου, με το προςωπικό που υπηρετεί ςε αυτήν. 
10. Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που ςχετίζονται με τη λειτουργία τησ λαΰκήσ αγοράσ Νέου Πετριτςίου, ςε 

ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
Γ) Τη  δημοτικό ςύμβουλο Αργυροπούλου Σταυρούλα, ϋμμιςθη καθ’ ύλην αντιδόμαρχο διοικητικών 
υπηρεςιών, παιδεύασ, κοινωνικόσ πολιτικόσ και απαςχόληςησ με θητεύα από 1-9-2022 ϋωσ 10/10-2023. 

1. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεςιών. 
2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων τησ Υπηρεςίασ Διοικητικών Θεμάτων και την έκδοςη των ςυναφών 

πράξεων και βεβαιώςεων και την υπογραφή τησ ςυναφούσ αλληλογραφίασ. 
3. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη και λειτουργίασ των ΚΕΠ. 
4. Ευθύνη, ςυντονιςμό και εποπτεία διακίνηςησ των υπηρεςιακών εγγράφων τόςο μεταξύ των Υπηρεςιών όςο 

και προσ άλλεσ Υπηρεςίεσ ή τρίτουσ. 
5. Υπογραφή όλων των υπηρεςιακών εγγράφων αρμοδιότητάσ τησ.  
6. Την υπογραφή βεβαιώςεων μονίμου κατοικίασ και λοιπών βεβαιώςεων που εκδίδονται από   το δήμο. 
7. Εποπτεία και ευθύνη του τμήματοσ  Νομικών Υποθέςεων. 
8. Εποπτεία, ευθύνη και ςυντονιςμό των οργάνων και διαδικαςιών Διαβούλευςησ. 
9. Εποπτεία, ευθύνη και ςυντονιςμό των θεμάτων Υγιεινήσ & Αςφάλειασ των εργαζομένων. 
10. Εποπτεία και ςυντονιςμό τησ κοινωνικήσ πολιτικήσ και απαςχόληςησ του δήμου Σιντικήσ. 
11. Εποπτεία, ςυντονιςμό και ευθύνη ςχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητασ Δήμου Σιντικήσ. 
12. Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράςεων για την υποςτήριξη του 

μαθητικού πληθυςμού αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. 
13. Μεριμνά για το ςχεδιαςμό και την εκτέλεςη των προγραμμάτων δια βίου μάθηςησ, ςτο πλαίςιο του 

αντίςτοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματιςμού, ςύμφωνα με την κείμενη νομοθεςία. 
14. Συνεργάζεται με τισ ςχολικέσ επιτροπέσ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ το δήμου, τισ 

ενημερώνει για θέματα τησ αρμοδιότητάσ του και τισ παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποςτήριξη για τη 
λειτουργία τουσ. 

15. Μελετά και ειςηγείται για τη ρύθμιςη ζητημάτων εύρυθμησ λειτουργίασ τησ προςχολικήσ εκπαίδευςησ και 
των ςχολείων τησ πρωτοβάθμιασ και τησ δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ. 

Δ) Τον δημοτικό ςύμβουλο Τςύντςιο Γεώργιο ϋμμιςθο καθύλην αντιδόμαρχο ποιότητασ ζωόσ και αθλητιςμού 
με θητεύα από 1-9-2022  ϋωσ 10-10-2023. 

1. Εποπτεία και έλεγχο των καταςτημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντοσ 
2. Εποπτεία, ευθύνη και ςυντονιςμό επί των θεμάτων που ςχετίζονται με τη λειτουργία των λαΰκών αγορών 
3. Εποπτεία, ευθύνη και ςυντονιςμό επί των θεμάτων τησ υπαίθριασ διαφήμιςησ 
4. Εποπτεία, ευθύνη και ςυντονιςμό επί των θεμάτων που αφορούν τα αδέςποτα ζώα, ςε ςυνεργαςία με τουσ 

τοπικούσ Αντιδημάρχουσ. 
5. Εποπτεία, ευθύνη και ςυντονιςμό ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου αδέςποτων ζώων 

ςυντροφιάσκαι την ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων. 
6. Εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίασ των Μαθητικών Εςτιών Σιδηροκάςτρου και Κάτω Ποροΰων, καθώσ και του 

Κ.Π.Ε. Ποροΰων. 
7. Υπογραφή όλων των εγγράφων καθώσ και των διοικητικών πράξεων επιβολήσ προςτίμων για παραβάςεισ, 

αρμοδιότητάσ του. 
Α) Όταν απουςιάζει ή κωλύεται ο κοσ Νικηφόρου Κωνςταντύνοσ, τισ κατά τόπον αρμοδιότητεσ του Αντιδημάρχου 

Δ.Ε Κερκίνησ ορίζεται να αςκεί ο κοσ Ζλατύντςησ Αντώνιοσ. 

Β) Όταν απουςιάζει ή κωλύεται ο κοσ Ζλατύντςησ Αντώνιοσ, τισ κατά τόπον αρμοδιότητεσ του Αντιδημάρχου Δ.Ε 

Πετριτςίου ορίζεται να αςκεί ο κοσ Νικηφόρου Κωνςταντύνοσ. 

Γ) Όταν απουςιάζει ή κωλύεται η καΣταυρούλα Αργυροπούλου, τισ αρμοδιότητεσ τησ αςκεί ο κοσ Τςύντςιοσ 

Γεώργιοσ. 

 

                                                                            Ο  ΔΗΜΑΡΦΟΣ 

 

                                                                                     ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΦΤΣΙΔΗΣ  
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