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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 607/2014 

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 τον κατωτέρω δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας  κ. Τσιακίρη 

Σταµάτιο  του Αναστασίου  ως Αντιδήµαρχο  ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού ,  µε  αντιµισθία  ,   µε θητεία έως και την 28.02.2017 για 

την τρέχουσα δηµοτική περίοδο . 

2. Του µεταβιβάζονται οι παρακάτω αρµοδιότητες :  

 

 Α. Καθ’ ύλην  

 

1. Οικονοµικών θεµάτων  και ιδίως:  
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i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών υπηρεσιών  και των 

αντίστοιχων  µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Εσόδων,  ΤΑΠ , 

Εξόδων, Ελέγχου ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, 

Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου - 

∆ιπλογραφικού, Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού 

γραφείων  

 

ii.  Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά 

εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την 

αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 

114Α'/2006, άρθρο 22 Β.∆.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τµ. VII 

175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και 

πράξεις σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία. 

 

2. ∆ιοικητικών θεµάτων  και ιδίως:  

- την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων  

µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα  των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, 

∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.   

- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου. 

- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης 

των δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας 

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού  

- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού εντός της δηµοτικής ενότητας 

Σουφλίου  

- την τέλεση πολιτικών γάµων  

- την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών  

- τη λειτουργία των ΚΕΠ,  

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση των Υπηρεσιών του ∆ήµου 

- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών  

- την έκδοση  υπογραφή και θεώρηση όλων των αποφάσεων, εγγράφων 

και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες 

αρµοδιότητες. 

 

3. την ευθύνη και εποπτεία του Πρωτογενή Τοµέα  

4. την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει 

θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια 

προγραµµάτων χρηµατοδότησης    
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3. Του ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή 

κωλύεται  . Καθώς και τον ίδιο τον αναπληρώνει ο ∆ήµαρχος . 

 

 

5. 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 

 

 

                                                           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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