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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 609/2014 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ∆ήµαρχος Σουφλίου 

 

αφού έλαβε υπόψη  

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 

( Α΄ 87 )  

• Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011  

( ΦΕΚ 630/τ.Β’/20.3.2013 ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον ∆ήµο 

Σουφλίου , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους  14.898 

κατοίκους. 

• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Σουφλίου έχει τρεις ( 3 ) ∆ηµοτικές Ενότητες. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε 

τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σε εφαρµογή του Ν. 4046/2012 , 

σύµφωνα µε τις οποίες ορίζεται ότι σε ∆ήµους µε αριθµό αντιδηµάρχων έως 

τέσσερεις (4) δικαιούνται αντιµισθίας οι δύο (2) .  

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

1. Ορίζει την κατωτέρω δηµοτική σύµβουλο της πλειοψηφίας  κα Κουφάκη 

Σοφία του Παναγιώτη   ως Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Ενότητας 

Τυχερού ∆ήµου Σουφλίου , χωρίς αντιµισθία ,  µε θητεία έως και την 

28.02.2017 για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο . 

2. Της µεταβιβάζονται οι παρακάτω αρµοδιότητες :   

   

Α. κατά τόπον Αντιδήµαρχο για την ∆ηµοτική Ενότητα Τυχερού 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Τυχερού .   
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β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στη δηµοτική ενότητα Τυχερού . 

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 

βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα Τυχερού . 

δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή και θεώρηση βεβαιώσεων , 

πιστοποιητικών  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις 

δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας 

Τυχερού . 

ε) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων 

και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 

προβληµάτων τους. 

στ) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της 

δηµοτικής ενότητας Τυχερού 

ζ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Τυχερού 

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Τυχερού υλικών και περιουσιακών στοιχείων 

θ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των αδειών των υπαλλήλων των 

δηµοτικών υπηρεσιών που λειτουργούν εντός της δηµοτικής ενότητας 

Τυχερού  

ι)  την εποπτεία και διαχείριση κοιµητηρίου  

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

∆ιαφήµισης  

λ) την εποπτεία , ευθύνη και τον συντονισµό επί των θεµάτων που 

σχετίζονται µε τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών   

 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου κα Κουφάκη Σοφίας τις 

αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος . 

Τις κατά τόπον αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κα Κουφάκη Σοφίας που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παρασκευάς Παρασκευάς . 

 

 

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

και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων  του ∆ήµου .  

 

 

 

                                                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
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                                                           ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :  

  

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια  

1.Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης  

2. Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  

 

Β. Αποδέκτες προς ενηµέρωση  

1. ΝΠ∆∆ ∆ήµου 

2. ΝΠΙ∆ Επιχείρηση ∆ήµου 

3. ∆ηµοτικές Ενότητες  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Γραφείο Προέδρου ∆.Σ. 

3. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

5. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
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