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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Βοΐου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Βοΐου










Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α' 87).
Την υπ' αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε', άρθρου 3, του Ν.4051/2012 (Α' 40),
αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 2891/15-3-2013 ΦΕΚ 630/ τεύχος Β’/20-3-2013), σύμφωνα με
την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Βοΐου, ανέρχεται στους 18.558 κατοίκους.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Βοΐου έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βοΐου (ΦΕΚ 2448/τ.Β΄/
30-9-2013).
Τις αριθμ. 1406/19476/01-09-2014 και 1562/12196/30-08-2016 αποφάσεις
Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Βοΐου, με θητεία από 01-03-2018 και μέχρι τη λήξη της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες
αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
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Α.
Ορίζει με αντιμισθία Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζιάρα Φωτεινή του Βασιλείου και
της μεταβιβάζει :
Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1). - Της Διεύθυνσης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα του Γραφείου Ανάπτυξης
και Απασχόλησης
β) Τμήμα Υποστήριξης Οργάνων Δήμου
γ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών
δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Μισθοδοσίας
ε) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
στ) Τμήμα Προμηθειών
ζ) Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
η) Τμήμα Ταμείου
θ) Τμήμα ΚΕΠ
2). - Του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Νέων
Τεχνολογιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης
β) Γραφείο Νέων Τεχνολογιών
- Τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
- Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
- Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και υπογράφει
έγγραφα εκτός αυτών που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής
αρμοδιότητας ( π.χ διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές ).
Β.
Ορίζει με αντιμισθία Αντιδήμαρχο, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας,
κ. Καρακουλάκη Παναγιώτη του Νικολάου, και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-

Του Τμήματος Συγκοινωνιών, της
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνσης

Τεχνικών

Υπηρεσιών,

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας :
α). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας.
β). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.
γ). Συνεργάζεται με τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
δ). Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας.
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ε). Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
στοιχείων.
στ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε
συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από
αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ζ). Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας
η). Έχει την ευθύνη για την συνεργασία με εθελοντικές ομάδες πολιτών και στηρίζει
τη δράση τους.
θ). Υπογράφει τις παρακάτω Βεβαιώσεις που εκδίδει ο Δήμος:
- Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας.
- Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Σιάτιστας.
Γ. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο, αειφόρου ανάπτυξης, συντήρησης και εποπτείας
του τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ. Δόρδα Χρήστο του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1). - Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα :
α) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Οχημάτων
2).- Του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών
Υποθέσεων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
- Του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
- Του Γραφείου Αθλητισμού
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασκίου:
α). Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
β). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.
γ). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.
δ). Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ασκίου.
ε). Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
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στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής
Ενότητας Ασκίου.
ζ). Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ασκίου.
η). Tην Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία
με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για
τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι). Υπογράφει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου.
Δ.
Ορίζει με αντιμισθία Αντιδήμαρχο Αγροτικής και Επιχειρηματικής Οικονομικής
Ανάπτυξης το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαρτσαμπαλίδη Γεώργιο
του Δημητρίου και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-

-

Του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα των Γραφείων
i. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας
ii. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου
Την Εποπτεία και υπεύθυνο του Τ.Ο.Ε.Β. του Δήμου.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης:
α). Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
β). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.
γ). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.
δ). Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Νεάπολης.
ε). Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ). Tην εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής
Ενότητας Νεάπολης.
ζ). Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης.
η). Tην Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία
με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για
τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
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- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι). Υπογράφει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης.
Ε.
Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ. Λυσσαρίδη Χρήστο του Ιορδάνη, και του μεταβιβάζει:
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου και στη
Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου:
α). Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες.
β). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις
Δημοτικές Ενότητες.
γ). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στις Δημοτικές Ενότητες.
δ). Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών
Ενοτήτων Τσοτυλίου και Πενταλόφου.
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 των Δημοτικών
Ενοτήτων Τσοτυλίου και Πενταλόφου.
ζ). Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Τσοτυλίου και
Πενταλόφου.
η). Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων για τα
εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των
δημοτικών ενοτήτων στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι). Υπογράφει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας στις Δημοτικές Ενότητες Τσοτυλίου
και Πενταλόφου.
2. Ο Δήμαρχος θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος
γ) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
i) Γραφείο Έκδοσης Αδειών
ii) Γραφείο ελέγχου Αδειών
iii) Γραφείο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων
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3. - Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ζιάρα Φωτεινής που απουσιάζει ή
κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρακουλάκης Παναγιώτης.
- Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καρακουλάκη Παναγιώτη που
απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ζιάρα Φωτεινή.
- Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δόρδα Χρήστου που απουσιάζει ή
κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος.
- Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσαρτσαμπαλίδη Γεώργιου που
απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δόρδας Χρήστος.
- Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λυσσαρίδη Χρήστου που απουσιάζει ή
κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος.
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η
Αντιδήμαρχος κ. Ζιάρα Φωτεινή, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτή
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Καρακουλάκη Παναγιώτη.
5. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη
του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη
λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους
τις ασκεί ο Δήμαρχος.
7. Οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, συνεργάζονται με τους αρμόδιους
Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
8. Σε όλους τους Αντιδημάρχους πέραν των αρμοδιοτήτων τους
ανατίθεται και

Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών που εργάζονται στο
εξωτερικό.
9. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα
του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
 Γραφείο Δημάρχου
 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
 Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
 Δ/νση Οικονομικών, Ανάπτυξης & Διοίκησης
 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
 Γραφείο Πρωτοκόλλου

