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Θέκα: «Ορηζκός Αληηδεκάρτωλ γηα ηο τροληθό δηάζηεκα από 01-11-2021 κέτρη θαη 
30-11-2022 - Μεηαβίβαζε αρκοδηοηήηωλ» 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΗΟΤ – ΟΛΤΜΠΟΤ 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκάξρνπ» ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 

87Α) «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133Α) θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 
4625/2019 (ΦΔΚ 139Α). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 «Αληηδήκαξρνη» ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε απηέο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133Α), ηνπ άξζξνπ 
5 ηνπ λ. 4623/2019 (ΦΔΚ 134Α), ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ λ. 4635/ 2019 (ΦΔΚ 167 Α) θαη 
ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ. 4842/2021(ΦΔΚ 190 Α) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
απηέο ησλ άξζξσλ 85, 86 θαη 87 ηνπ λ. 4804/2021 (ΦΔΚ90 Α) . 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
απηέο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4483/2017 (ΦΔΚ 107 Α), ηνπ άξζξν 10 ηνπ λ. 4674/2020 
(ΦΔΚ 53 Α) θαη ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4051/2012 (ΦΔΚ 40 Α) αλαθνξηθά κε ηελ 
αληηκηζζία.  

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 3852/10 (ΦΔΚ 87Α) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν 
Γήκνο Γίνπ – Οιχκπνπ έρεη ηξεηο (3) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ   λ. 4623/2019 (ΦΔΚ 134 Α). 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξσλ  88 & 89 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/2006) «Κχξσζε 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
8. Σελ αξηζ. 48/22119/07.04.2020 (ΑΓΑ: 9ΚΒΕ46ΜΣΛ6-ΔΞΦ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ».  
9. Σελ ππ’ αξ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327 Β) απφθαζε ΤΠ.Δ. «Πξσηνβάζκηνη θαη 

Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο, ζχκθσλα κε ην λ. 
3852/2010», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 32237/2019 (ΦΔΚ 1487 Β/2019) απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

10. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011  γηα ην 
Γήκν Γίνπ-Οιχκπνπ, ζχκθσλα, κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Γίνπ - 
Οιχκπνπ αλέξρεηαη ζηνπο 26.297 θαηνίθνπο. 

11. Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ κπνξεί λα νξηζζνχλ πέληε (5) 
Αληηδήκαξρνη πνπ ιακβάλνπλ αληηκηζζία θαη δχν (2) άκηζζνη.  

12. Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ κπνξεί λα νξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ. 4842/2021(ΦΔΚ 190 Α), έσο δχν (2) επηπιένλ 
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άκηζζνη αληηδήκαξρνη ζε δήκνπο ή δεκνηηθέο ελφηεηεο δήκσλ, πνπ έρνπλ θεξπρζεί 
ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

13. Σε κε αξ. ΚΡΞ/458522 (4420)/26.07.2021 (ΑΓΑ: 447ΛΛ-ΛΘ5) απφθαζε 
Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο «8ε Παξάηαζε Κήξπμεο πεξηνρψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο ιφγσ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (έληνλεο βξνρνπηψζεηο, 
πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο θ.ιπ.) 

14. Σν απφ 25.10.2021 «Πξαθηηθφ έγθξηζεο νξηζκνχ Αληηδεκάξρνπ» απφ ηε Γεκνηηθή 
Παξάηαμε «ΤΜΠΟΛΗΣΔΗΑ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ» 

15. Σν απφ 25-8-2019 Πξαθηηθφ Οξθσκνζίαο Γεκάξρνπ, Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 
πκβνχισλ. 

16. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ φπσο ηζρχεη. 
(ΦΔΚ 443 Β/05.02.2021) 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
Α. Οξίδεη ηνπο θάησζη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ, κε ζεηεία απφ 01-11-2021 κέρξη 30-11-2022, εληφο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο 
πεξηφδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο σο εμήο: 
 
1. Οξίδεηαη Αληηδήκαξρνο ν θ. Αζαλάζηος Καιαϊηδής, πξνο ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη 
παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
α) Καηά ηφπν (γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γίνπ) 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ αζηηθήο θαη δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε 
έθδνζε ησλ ζπλαθψλ πξάμεσλ θαη βεβαηψζεσλ θαη  ε ππνγξαθή ηεο ζπλαθνχο 
αιιεινγξαθίαο. 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε ζεκάησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 Ζ ππνγξαθή κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 
ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο  πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο  γηα ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

 Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θ.ιπ. ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ρψξσλ, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα επζχλεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

 Ζ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ θαη  ε ππνγξαθή ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε 
Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελφηεηα ζε 
θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 H επζχλε ζχληαμεο θαη ππνγξαθήο ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ κεηαβίβαζεο 
αθηλήησλ πξνο ηξίηνπο, αγνξάο αθηλήησλ, απνδνρήο δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ θαη 
ινηπψλ πξάμεσλ πνπ ζπληάζζνληαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη αθνξνχλ ηε ΓΔ 
Γίνπ. 

β) Καζ’ χιελ 

 Ζ κέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ, φπσο έξγσλ νδνπνηίαο, 
αληηπιεκκπξηθψλ θαη εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 
θαηαιιειφηεηαο πφζηκνπ χδαηνο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γίνπ. 

 Ζ επνπηεία ηεο άξδεπζεο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γίνπ. 
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2. Οξίδεηαη Αληηδήκαξρνο ν  θ. Γεκήηρηος Μσιωλέρος,  πξνο ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη 
νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
α) Καηά ηφπν (ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ) 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ αζηηθήο θαη δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη  
έθδνζε ησλ ζπλαθψλ πξάμεσλ θαη βεβαηψζεσλ θαη ππνγξαθή ηεο ζπλαθνχο 
αιιεινγξαθίαο. 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε ζεκάησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 Ζ ππνγξαθή κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 
ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο  πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο γηα ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ Λεπηνθαξπάο. 

 Σελ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία, 
ηε ζπληήξεζε θ.ιπ. ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ρψξσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηα φξηα επζχλεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

 Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ θαη ππνγξαθή ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε 
Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

 Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 
ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 H επζχλε ζχληαμεο θαη ππνγξαθήο ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ κεηαβίβαζεο 
αθηλήησλ πξνο ηξίηνπο, αγνξάο αθηλήησλ, απνδνρήο δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ θαη 
ινηπψλ πξάμεσλ πνπ ζπληάζζνληαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη αθνξνχλ ηε ΓΔ 
Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ. 

β) Καζ’ χιελ 

 Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα, 
πξνυπνινγηζκνχ, ινγηζηεξίνπ, κηζζνδνζίαο θαη ηακεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 Ζ ππνγξαθή αδεηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
1) ησλ αδεηψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, 
2) ησλ αδεηψλ αηγηαινχ, 
3) ησλ ηπρφλ αλαινγνχλησλ πξφζηηκσλ 

 Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφο ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα 
Πνιενδνκίαο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα: 
1) Ζ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ γηα ηελ 

επέθηαζε/ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
2) Αλάγθε ηξνπνπνηήζεσλ/αλαζεψξεζεο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη αλαπιάζεσλ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ. 

 Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφο ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα 
Πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα: 
1) Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
2) Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
3) Ζ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
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4) Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφο ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα 
Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη Κηεκαηνινγίνπ θαη εηδηθφηεξα: 

I. Σηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο ηνλ Γήκν 

II. Μεξηκλά γηα ηελ δηεξεχλεζε κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο  

III. Δπνπηεχεη ηε δηαδηθαζία θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ζην 
Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 

 
3. Οξίδεηαη  Αληηδήκαξρνο ν θ. Γεκήηρηος Παηζηαρίθας πξνο ηνλ νπνία κεηαβηβάδνληαη νη 
παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
α) Καηά ηφπν (ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ληηνρψξνπ) 

 Δπνπηεία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ  πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο Ληηνρψξνπ γηα ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. 

 Ζ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ θαη ππνγξαθή ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. 

 H επζχλε ζχληαμεο θαη ππνγξαθήο ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ κεηαβίβαζεο 
αθηλήησλ πξνο ηξίηνπο, αγνξάο αθηλήησλ, απνδνρήο δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ θαη 
ινηπψλ πξάμεσλ πνπ ζπληάζζνληαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη αθνξνχλ ηε ΓΔ 
Ληηνρψξνπ. 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ αζηηθήο θαη δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη  
έθδνζε ησλ ζπλαθψλ πξάμεσλ θαη βεβαηψζεσλ θαη ππνγξαθή ηεο ζπλαθνχο 
αιιεινγξαθίαο. 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε ζεκάησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

 Ζ ππνγξαθή κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 
ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ Ληηνρψξνπ. 

 Σελ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία, 
ηε ζπληήξεζε θ.ιπ. ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ρψξσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηα φξηα επζχλεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε 
Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

 Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 
ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

β) Καζ’ χιελ 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε ζε ζέκαηα Αλάπηπμεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα: 
1) Ζ επζχλε εθπφλεζεο θαη σξίκαλζεο κειεηψλ αλάπηπμεο θαη  ε επνπηεία απηψλ. 
2) Ζ κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ελ 

γέλεη ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ρξεκαηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
4. Οξίδεηαη Αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Έξγσλ ν θ. Κωλζηαληίλος Κοσρηάηες πξνο ηνλ 
νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

 H νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο φισλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ 
ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
νρεκάησλ θαη δηαρείξηζεο πιηθψλ, θαπζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ. 

 Ζ επζχλε ησλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ  θαη απνζεθψλ. 
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5. Οξίδεηαη Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Λατθψλ Αγνξψλ θαη Γηαρείξηζεο 
Αδέζπνησλ Εψσλ πληξνθηάο ν θ. Γηολύζηος Φόιηος πξνο ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη 
παξαθάησ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

 Σα ζέκαηα πξσηνγελνχο ηνκέα (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Κηελνηξνθίαο, Αιηείαο). 

 Ζ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη κειέηεο θάζε ζέκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, 
θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο θαζψο θαη πξνγξακκάησλ εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ. 

 Ζ ελεκέξσζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο 
θαη νξγάλσζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ, 
νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 Ζ πξνψζεζε έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο,  πνπ αθνξνχλ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. 

 Ζ επζχλε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθψλ Αγνξψλ, εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη 
άζθεζεο ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ 
αδέζπνησλ  δψσλ ζπληξνθηάο. 

 Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 
ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ Γήκνπ. 

 
6. Οξίδεηαη άκηζζος Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο θαη πληήξεζεο Πξαζίλνπ, ν  θ. 
Γεώργηος Καραιής,  πξνο ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 Ο ζπληνληζκφο, έιεγρνο θαη επνπηεία ηεο Τπεξεζίαο Απνθνκκηδήο θαη δηαρείξηζεο 
ησλ απνβιήησλ θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ πνπ απαηηνχληαη,  θαζψο θαη ε επζχλε πξνγξακκαηηζκνχ, θίλεζεο, 
ζπληήξεζεο θαη θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ησλ νρεκάησλ ηεο ππεξεζίαο απνθνκκηδήο. 

 Ο ζπληνληζκφο, έιεγρνο θαη επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο Πξαζίλνπ, φισλ ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο ησλ κέζσλ θαη 
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαηηνχληαη. 

 
7.  Οξίδεηαη άκηζζος Αληηδήκαξρνο Σνπξηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ν θ. Βαζίιεηος 
Βροταρίδες,  πξνο ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

 Ζ επζχλε ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπφλεζε, πινπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πνιηηηζηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, γαζηξνλνκηθνχ θ.ιπ.) 

 Ζ κέξηκλα θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γαιάδηα εκαία». 

 Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ άζιεζεο ζηνπο 
θαηνίθνπο.  

 Μεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (δεκνηηθά 
γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θέληξα θαη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο). 

 Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ 
αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ αζιεηηζκνχ. 

 
8.  Οξίδεηαη άκηζζος Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 98 ηνπ λ. 4842/2021(ΦΔΚ 190 Α), ν θ. Αζηέρηος Φαρκάθες,  πξνο ηνλ νπνίν 
κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

 Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε, 
εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα 
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δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ 
ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ ζην 
πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ δηαηχπσζε εηζήγεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 
Γήκνπ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Ο ζπληνληζκφο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε, 
εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ηεο εδαθηθήο 
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 
Β.  Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο σο Δληεηαικέλνπο πκβνχινπο ηνπ 
Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ, κε ζεηεία απφ 01-11-2021 κέρξη 31-11-2022, εληφο ηεο 
ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο σο εμήο: 
 
1. Οξίδεηαη ε Γεκνηηθή χκβνπινο ηεο πιεηνςεθίαο θ. οθία Εοσρδούρα, Δληεηαικέλε 
χκβνπινο Παηδείαο, πξνο ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ θαζ’ χιελ 
αξκνδηφηεηεο: 

 Ζ επνπηεία θαη επζχλε γηα ζέκαηα Παηδείαο. 

 Ζ κέξηκλα  γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

 Ζ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ, Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 
Παηδηψλ θαη  Πάξθσλ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. 

 Ζ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
(Γεκνηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο Ληηνρψξνπ), θαζψο θαη ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηεο 
Λεπηνθαξπάο θαη Ν. Δθέζνπ. 

 
2. Οξίδεηαη ε Γεκνηηθή χκβνπινο ηεο πιεηνςεθίαο θ. Βαζηιηθή Κοσρηληώηε, 
Δληεηαικέλε χκβνπινο Πξφλνηαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δζεινληηζκνχ θαη 
Απαζρφιεζεο πξνο ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη νη παξαθάησ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 Ζ νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο 
ησλ θχισλ, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΓΗΦ θαη ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 
Ηζφηεηα ησλ Φχισλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

 Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηελ 
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ κέξηκλα αλάπηπμεο δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ, ππνζηήξημε 
θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ 
πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

 Ζ επνπηεία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

 Ζ νξγάλσζε, δηνίθεζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ζε 
ζέκαηα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. 

 Ζ επζχλε πινπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα 
ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ 
θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

 Ζ επζχλε πινπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ ζε 
δηάθνξνπο ηνκείο (πεξηβάιινλ, πγεία, αζθάιεηα, επθαηξίεο εξγαζίαο, αλαθχθισζε, 
βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, θπθιηθή νηθνλνκία, εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο θ.ιπ.)  
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3. Οξίδεηαη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο πιεηνςεθίαο θ. Νηθόιαος Λακπολίθος, 
Δληεηαικέλνο χκβνπινο, Πνιηηηζκνχ θαη Δζηκνηππίαο, πξνο ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη 
παξαθάησ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

 Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 
πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ 
αγαζψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Ζ επζχλε γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ 
πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε 
ηνπηθφ επίπεδν. 

 Ζ πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο 
πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 

 Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 

 Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Ζ δηνξγάλσζε ησλ εζηκνηππηθψλ δξαζηεξηνηήησλ . 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ ππνδνρή, πξνπνκπή θαη απφδνζε ηηκψλ πξνζσπηθνηήησλ 
(πνιηηηθψλ, δηπισκαηηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θ.ιπ.) πνπ επηζθέπηνληαη 
ην Γήκν Γίνπ-Οιχκπνπ. 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπξνζψπεζε ζε ηειεηέο ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα θαη γεληθφηεξα 
εθδειψζεηο. 

 
4. Οξίδεηαη ν Γεκνηηθφο χκβνπινο ηεο κεηνςεθίαο θ. Απόζηοιος Νηηλάθες, 
Δληεηαικέλνο χκβνπινο, Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνο ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη 
νη παξαθάησ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

 Ζ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφο επί ησλ ζεκάησλ δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, φπσο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
πξφγξακκα «Γηαχγεηα». 

 Ζ επζχλε πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κε ζηφρν ην ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ απηέο 
λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 
θαη πξνάγνληαο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 

 Ζ κέξηκλα γηα παξνρή ππεξεζίαο δσξεάλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζην 
δηαδίθηπν. 

 Ζ επζχλε πινπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ ζε 
δηάθνξνπο ηνκείο (Α.Π.Δ., πεξηβάιινλ, πγεία, αζθάιεηα, επθαηξίεο εξγαζίαο, 
αλαθχθισζε, βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, θπθιηθή νηθνλνκία, εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο 
θ.ιπ.)  

 
Γ. Οη αλσηέξσ Αληηδήκαξρνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ 
κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αλάθιεζε Αληηδεκάξρνπ πξηλ ηε ιήμε 
ηεο ζεηείαο ηνπ είλαη δπλαηή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 
 
Γ. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο Αληηδεκάξρνπ, ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ αζθεί ν 
Γήκαξρνο ή, θαηά πεξίπησζε, νξηζζείο δεκνηηθφο ζχκβνπινο κε νηθεία απφθαζε 
Γεκάξρνπ. 
 
Δ. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν 
Αληηδήκαξρνο θ. Βαζίιεηος Βροταρίδες, πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ Γήκαξρν. 
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Σ. ηνπο αλσηέξσ νξηδφκελνπο Αληηδεκάξρνπο, αλαηίζεηαη εθ πεξηηξνπήο ε ηέιεζε 
πνιηηηθψλ γάκσλ πνπ γίλνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Γίνπ –Οιχκπνπ, ζχκθσλα 
κε φζα νξίδνληαη ζην Ν. Γ. 321/1982. 
 
Ε. Οη αλσηέξσ νξηδφκελνη Αληηδεκάξρνπο εμνπζηνδνηνχληαη λα βεβαηψλνπλ ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο. 
 
Ζ. Οη αλσηέξσ νξηδφκελνη Αληηδήκαξρνη, νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο αξκφδηνπο 
εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. 
 
Θ. Οη άκηζζνη αληηδήκαξρνη δελ δηθαηνχληαη αληηκηζζίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 
νηθνλνκηθήο απνιαβήο. 
 
 Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί αξκνδίσο, λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία 
εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο, λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ θαη ζην Πξφγξακκα «Γηαχγεηα». 
 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ 
 
Κνηλνπνίεζε 
1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο Ν. Πηεξίαο 
2. Γεληθή Γξακκαηέα Γίνπ – Οιχκπνπ, γηα ηε δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα. 
3. Γξαθείν Μεραλνξγάλσζεο, γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
3. Γξαθείν Μηζζνδνζίαο 
4. Οξηδφκελνπο 
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