
                                                                   
                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                            

Πανόραμα  7 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                          

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 9, 58, 59 και 92 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» ( Α΄87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και β) Της παραγρ. 3ε του 
άρθρου 3 του Ν. 4051/2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες 
επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» 
(ΦΕΚ 40 Α).

2. 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."

3. Την υπ΄ αριθ. 809/19-11-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ορισμός Αντιδημάρχων»

4.  Το γεγονός ότι ο αριθμός των αντιδημάρχων καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010.

 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, που εγκρίθηκε με την 
117283/23-06-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 2809/τ.Β/30-6-2021) .
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Α. Ορίζουμε τον Κωνσταντινίδου Ανατολή , άμισθη  Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού και 
Τουρισμού  για την τέταρτη θητεία της δημοτικής περιόδου δηλ. από 07-09-2022 
έως 31-12-2023 και του μεταβιβάζουμε  την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 Του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και 
Εθελοντισμού, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και όσες σχετικές  προκύψουν μετά από τυχόν τροποποίησή του.

 Της έκδοσης αδειών και βεβαιώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις που 
διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών που προΐσταται.

 Της λειτουργίας όλων των κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των δημοτικών 
εγκαταστάσεων Πολιτισμού και Τουρισμού.

 Της  εποπτείας της Κοινωφελούς Επιχείρησης, καθώς και των φορέων μέσω των 
οποίων ασκείται πολιτική του σε θέματα αρμοδιότητας της.

 Της λειτουργίας όλων των προγραμμάτων του δήμου στους τομείς του, πολιτισμού 
και τουρισμού.

 Της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής 
Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που 
αφορούν τον τομέα των αρμοδιοτήτων της.

 Της σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων του τομέα της. 
 Της τήρησης των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα 

όλων των αρμοδιοτήτων της.
 Κωλυομένου  ή απόντος της  Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές της θα ασκεί η 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Την υπογραφή εισηγήσεων προς τα Συλλογικά Όργανα του Δήμου καθώς και την 
υπογραφή εγγράφων που αφορούν στις διαδικασίες προμηθειών και αναθέσεων 
εργασιών  του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. 

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε 
μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου μας.    

                                                       Ο Δήμαρχος
                                                                                              

                                                                                    Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Κοινοποίηση:               

-Οριζόμενη
- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
- Προϊσταμένους του δήμου
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