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       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 παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 

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

την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

4. Τις διατάξεις  της  παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α') και το 
άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α'), και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 
107/31.07.2017 τεύχος Α') :«Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των 
Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το 
δήμο.» 

5. Την απογραφή μόνιμου πληθυσμού του έτους 2011 (ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τ. 

Β΄), σύμφωνα με την οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σουφλίου 

ανέρχεται σε 14.941 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σουφλίου έχει τρείς(3) Δημοτικές Ενότητες. 

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4)Αντιδήμαρχοι. 
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8. Tην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 238/ τ.Β΄/9-2-2016),  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Κοτζά Γιουσούφ του 

Μεχμέτ , ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ορφέα Δήμου Σουφλίου, 

με θητεία από 03.09.2019 έως και την 02.09.2020 για την τρέχουσα δημοτική 

περίοδο  

2. Του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :  

Α. κατά τόπον Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Ορφέα, με 

αρμοδιότητες: 

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στη δημοτική ενότητα. 

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική 

ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών 

και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που 

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των 

προβλημάτων τους. 

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής 

ενότητας Ορφέα. 

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας 

Ορφέα υλικών και περιουσιακών στοιχείων.  

ι) την εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας 

Διαφήμισης  

κ) την εποπτεία , ευθύνη και τον συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με 

τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών   

ΑΔΑ: Ψ6ΩΤΩ15-ΤΟ1



 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κοτζά Γιουσούφ τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος. 

Η Απόφαση αυτή ισχύει από 03.09.2019 έως και την 02.09.2020.  

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου .  

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ  

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης   

2. Δημοτικές Ενότητες  

3. Γραφείο Δημάρχου  

4. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  

5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. Αναφερόμενο Αντιδήμαρχο  
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