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ΑΠΟΦΑΣΗ 464/2022 
 

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. 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 

  Α) Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο Μαυροφρύδη Κυριάκο έμμισθο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο  της  διεύθυνσης τεχνικών 

υπηρεσιών περιβάλλοντος και πολεοδομίας του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 5-09-2022 μέχρι 10-10-2023, και 

του μεταβιβάζει τις παρακάτω  αρμοδιότητες: 

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

Πολεοδομίας εκτός των θεμάτων που αφορούν την συντήρηση πρασίνου, τα αδέσποτα, την αγροτική 

ανάπτυξη την  άρδευση και την πολιτική προστασία. 

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, 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 

κατηγοριών. 

6. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κλπ 

των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου. 

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 για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. 

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

Τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του δήμου. 

11. Εποπτεία και διαχείριση δημοτικών κοιμητηρίων. 

12. Εποπτεία συντονισμό και ευθύνη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. 
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   Β) Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο Λεωνάκη Λεωνίδα άμισθο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο αγροτικής ανάπτυξης και 

πρασίνου του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 5-09-2022 μέχρι 10-10-2023, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω  

αρμοδιότητες: 

1. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητας του.  
2. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση Πρασίνου του Δήμου.  
3. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της φυτικής παραγωγής.  
4. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της αλιείας εσωτερικών υδάτων.  
5. Εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της ζωικής παραγωγής.  
6. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των βοσκοτόπων.  
7. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς της αγροτικής οδοποιίας 

και των αποστραγγιστικών τάφρων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών 
Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.  

8. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση του τομέα της 
άρδευσης, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους 
των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.  

 
 Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Μαυροφρύδης Κυριάκος, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος 

Σαββίδης Παναγιώτης. 

 Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Λεωνάκης Λεωνίδας, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος 

Τσίντσιος Γεώργιος. 

 

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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