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       Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα 

Κιεηζζέλεο Ι, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3.  Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΤΠ.Δ. 

"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο, 

ζύκθσλα κε ην λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη." 

4. Σηο δηαηάμεηο  ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3852/2010,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παξ. 3ε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4051/2012 (ΦΔΚ 40 ηεύρνο Α') θαη ην άξζξν 9 ηεο ΠΝΠ 
(ΦΔΚ 256/31.12.2012 ηεύρνο Α'), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4147/13 (ΦΔΚ 

98/26.04.2013 ηεύρνο Α'), θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 
4483/17 (ΦΔΚ 107/31.07.2017 ηεύρνο Α') :«Οη δήκαξρνη, νη αληηδήκαξρνη θαη νη πξόεδξνη 

ησλ Γεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ ιακβάλνπλ αληηκηζζία, ε νπνία θαηαβάιιεηαη από ην δήκν.» 

5. Σελ απνγξαθή κόληκνπ πιεζπζκνύ ηνπ έηνπο 2011 (ΦΔΚ 3465/28-12-2012 η. Β΄), 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν κόληκνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ αλέξρεηαη ζε 14.941 

θαηνίθνπο. 

6. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο νπθιίνπ έρεη ηξείο (3) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 
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7.  Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξνύλ  λα νξηζζνύλ ηέζζεξηο (4)Αληηδήκαξρνη. 

8.  Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.82/59633/20.08.2019:Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ. 

9.  Tελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.48/22119/07.04.2020:Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ. 

10. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 238/ η.Β΄/9-2-2016),  όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

 

1. Οξίδoπκε ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο κ. Γαρούζη Γημήηριο ηνπ πύροσ, 

σο Ανηιδήμαρτο Γημοηικής Δνόηηηας Σστερού Γήμοσ οσθλίοσ, κε ζεηεία από 

03.09.2021 έσο θαη ηελ 02.09.2022  γηα ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν.  

2. Σνπ κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ αξκνδηόηεηεο :  

Α. καηά ηόπον Ανηιδήμαρτος για ηην Γημοηική Δνόηηηα Σστερού, με 

αρμοδιόηηηες: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε 

θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

γ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο. 

δ) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο. 

ε) ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηώλ γηα ζέκαηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο 

Σπρεξνύ. 

ζη) ηελ Δπνπηεία θαη έιεγρν γηα ηε δηαθύιαμε ησλ εληόο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σπρεξνύ 

πιηθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

ε) ηελ επνπηεία , ζπληνληζκό θαη επζύλε επί ησλ ζεκάησλ ηεο Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο  

η) ηελ επνπηεία , επζύλε θαη ηνλ ζπληνληζκό επί ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Λατθώλ Αγνξώλ.   

 

3. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Γαξνύζε Γεκεηξίνπ, ηηο 

αξκνδηόηεηεο αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ.Σζηακίηαο Θεόδσξνο. 

Η Απόθαζε απηή ηζρύεη από 03.09.2021 έσο θαη ηελ 02.09.2022.  
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Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ θαη λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ .  

 

 

 Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΟΤΦΙΗΟΤ 

 

  ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΘΑΙΑΘΗΘΟ  

  

 

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ : 

1.Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο   

2. Γεκνηηθέο Δλόηεηεο  

3. Γξαθείν Γεκάξρνπ  

4. Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

5. Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

6. Αλαθεξόκελν Αληηδήκαξρν  
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