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ΑΠΟΦΑΗ 462/2022 
 

Ο Δήμαρχος 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Α' 87), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παράγραφο 1 

του άρκρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ Ι,  αναφορικά με τον οριςμό των 

Αντιδθμάρχων και τθν αναπλιρωςθ του Δθμάρχου. 

2. Τθν εγκφκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 οριςμόσ αντιδθμάρχων  

3. Τα επίςθμα πλθκυςμιακά  δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Βϋ 698) για 

το Διμο Σιντικισ, ςφμφωνα με τα οποία ο πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτουσ   22.195 κατοίκουσ 

4. Το γεγονόσ ότι ο διμοσ Σιντικισ αποτελείται από 6 δθμοτικζσ ενότθτεσ 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Αϋ87)  όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 33 του Ν. 

4483/2017 (Αϋ107) και τθσ παρ. 3 εϋ άρκρου 3 ν. 4051/2012 (Αϋ40), αναφορικά με τθν αντιμιςκία. 

6. Τθν από 1-9-2019 αίτθςθ ανεξαρτθτοποίθςισ του δθμοτικοφ ςυμβοφλου Τορουνίδθ Ιωάννθ   

7. Τον Οργανιςμό Εςωτερικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012). 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

      Ορίηει τουσ κατωτζρω δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ ωσ Αντιδθμάρχουσ του διμου Σιντικισ με κθτεία από 02-09-

2022 μζχρι 10-10-2023, και τουσ μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ:,  

  Α). Κατά τόπο αρμόδιο ζμμιςκο Αντιδιμαρχο, ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ ιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, 

Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα τον δθμοτικό ςφμβουλο κ. αββίδθ Παναγιώτθ, με τισ παρακάτω 

αρμοδιότθτεσ: 

1. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των αποκεντρωμζνων δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ 

ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα. 

2. Εποπτεία, ευκφνθ και ςυντονιςμό των κεμάτων που ςχετίηονται με τθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ κ.λ.π. 

των παιδικϊν χαρϊν και των ςυναφϊν χϊρων που λειτουργοφν ςτα όρια των δθμοτικϊν ενοτιτων 

Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο 

Αντιδιμαρχο. 

3. Τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ των ζργων, των εργαςιϊν και υπθρεςιϊν 

που εκτελοφνται ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα, 

τόςο από τισ υπθρεςίεσ του Διμου όςο και από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (π.χ, ιδιϊτεσ εργολάβοι), ςε 

ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Αντιδθμάρχουσ. 

4. Μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ 

Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα. 

5. Υπογράφει βεβαιϊςεισ μονίμου κατοικίασ που εκδίδονται για τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Σιδθροκάςτρου, 

Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα. 

6. Συνεργάηεται με τουσ προζδρουσ και τουσ ςυμβοφλουσ των ςυμβουλίων των κοινοτιτων και τουσ 

εκπροςϊπουσ φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, 

Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τουσ. 

7. Τζλεςθ πολιτικϊν γάμων ςτισ δθμοτικζσ ενότθτεσ Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και 
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Προμαχϊνα. 

8. Εποπτεία και ευκφνθ για το ςυντονιςμό των κεμάτων που αφοροφν τα αδζςποτα ηϊα, των δθμοτικϊν 

ενοτιτων Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα. ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο 

Αντιδιμαρχο.  

9. Εποπτεία και ευκφνθ για το ςυντονιςμό των κεμάτων που αφοροφν τθν κακαριότθτα και τθν ςυντιρθςθ 

πραςίνου των δθμοτικϊν ενοτιτων Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα με το 

προςωπικό που υπθρετεί ςε αυτζσ.  

Β) Σον δθμοτικό ςφμβουλο κ. Σορουνίδθ Ιωάννθ, ζμμιςκο κακ' φλθν Αντιδιμαρχο Οικονομικών Τπθρεςιών, 

τουριςμοφ και πολιτικισ προςταςίασ, με τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

1. Εποπτεία και Διαχείριςθ όλων των οικονομικϊν κεμάτων του Διμου. 

2. Εποπτεία και ευκφνθ επί των κεμάτων ςε εκτζλεςθ και εφαρμογι του Π.Δ 80/2016. 

3. Υπογραφι όλων των υπθρεςιακϊν εγγράφων αρμοδιότθτάσ του και ςυγκεκριμζνα όςα αφοροφν:  

4. Ζςοδα, ΤΑΠ και Τζλθ Κακαριότθτασ - Φωτιςμοφ, Ζλεγχο  Δθμοτικισ Περιουςίασ, Ταμειακι Βεβαίωςθ 

Ειςπράξεων Κοινοποιιςεων Φορολογθτζασ Φλθσ, Προχπολογιςμό, Εκκακάριςθ Δαπανϊν, Προμικειεσ, 

Λογιςτιριο - Διπλογραφικά, Ταμείο, Διαχείριςθ Υλικϊν, Αποκεματικό Εξοπλιςμοφ Γραφείων, κακϊσ και 

όλα τα ζγγραφα, αποφάςεισ, δικαιολογθτικά και πράξεισ ςχετικά με τθν Οικονομικι Υπθρεςία. 

5. Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ εντεταλμζνουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ και τοπικοφσ Αντιδθμάρχουσ.  

6. Εποπτεία και ευκφνθ επί των κεμάτων Δθμοτικισ Περιουςίασ και Προμθκειϊν. 

7. Εποπτεία και ευκφνθ επί των Οικονομικϊν Στατιςτικϊν ςτοιχείων. Προετοιμαςία, ςφνταξθ και 

παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ. Εποπτεία και ευκφνθ επί των υλικϊν και αποκθκϊν του Διμου.   

8. Εποπτεία, ευκφνθ και ςυντονιςμό των κεμάτων που αφοροφν τθν προϊκθςθ του τουριςμοφ. 

9. Εποπτεία και ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των μουςείων και των λοιπϊν πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων και τθσ 

ανάδειξθσ αυτϊν, όπωσ και τθσ οργάνωςθσ των επιςκζψεων ςε αυτά. 

10. Εφαρμόηει τισ αποφάςεισ του Σ.Τ.Ο πολιτικισ προςταςίασ. 

 

   Γ) Σροποποιεί τθν αρικμ. 456/2022 απόφαςθ  δθμάρχου ςτο εδάφιο Δ και ορίηει τον Σςίντςιο Γεώργιο ωσ 

άμιςκο αντί για ζμμιςκο αντιδιμαρχο. Κατά τα λοιπά ιςχφει θ ανωτζρω απόφαςθ. 

 

    α) Όταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τα κακικοντά του ορίηεται να αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κοσ 

Σςίντςιοσ Γεώργιοσ, που αναπλθρώνει το Διμαρχο, και όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται τα κακικοντα του 

Δθμάρχου κα αςκοφνται από τον Αντιδιμαρχο κο Τορουνίδθ Ιωάννθ. 

    β) Όταν απουςιάηει ι κωλφεται ο κοσ Σορουνίδθσ Ιωάννθσ, τα κακικοντά του ορίηεται να αςκεί ο κοσ 

αββίδθσ Παναγιώτθσ. 

    γ) Όταν απουςιάηει ι κωλφεται ο κοσ αββίδθσ Παναγιώτθσ, τισ κατά τόπον αρμοδιότθτεσ του Αντιδθμάρχου 

των Δ.Ε. Σιδθροκάςτρου, Αγκίςτρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχϊνα ορίηεται να αςκεί ο κοσ Σορουνίδθσ 

Ιωάννθσ. 

 

    Η παροφςα να δθμοςιευτεί μία φορά ςε μία θμεριςια εφθμερίδα του νομοφ και να αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα του Διμου και τθ Διαφγεια. 

 

 
 

                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

                                                                             ΦΩΣΙΟ ΔΟΜΟΤΧΣΙΔΗ  
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