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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 795/23.548 απόφασης ∆ηµάρχου ∆ίου- 
Ολύµπου (αρ. πρωτ. 23548/2-9-2014) περί ορισµού Αντιδηµάρχων για το από 
1-9-2014 µέχρι και 28-2-2017 χρονικό διάστηµα – Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων και την 
αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και ιδίως το άρθρο 59 § 5 εδ. β’ του άνω 
νόµου. 

2. Την υπ' αριθµ. 15150/15-4-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Χώρας µε το ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 

3. Τη διάταξη του άρθρου 3 § 3 περ. ε’ του ν. 4051/2012, αναφορικά µε τον 
ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία. 

4. Τη διάταξη του άρθρου 59 § 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε 
τις διατάξεις του ν. 4051/2012 στην οποία εµπίπτει ο ∆ήµος ∆ίου - 
Ολύµπου και προβλέπεται ο ορισµός πέντε (5) Αντιδηµάρχων εκ των 
οποίων οι τρεις (3) δικαιούνται καταβολής αντιµισθίας. 

5. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/30565/6-8-2014 του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου. 
(ΦΕΚ 232/τ.Β'/9-2-2014) 

7. Την υπ’ αριθµ. 795/2-9-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ίου Ολύµπου (αρ. 
πρωτ. 23.548/2-9-2014) περί ορισµού Αντιδηµάρχων για το από 1-9-
2014 µέχρι και 28-2-2017 χρονικό διάστηµα. 

8. Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδηµάρχου ∆ηµητρίου Γουλάρα του 
Βασιλείου λόγω διαφοροποίησής αυτού σε θέµατα σχεδιασµού της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας, της έλλειψης επαρκούς συνεργασίας µε το 
∆ήµαρχο τους λοιπούς Αντιδηµάρχους που οδήγησαν στη µη 
προσύκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών αποκοµιδής.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α.Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 795/2-9-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ίου - 
Ολύµπου (αρ. πρωτ. 23.548/2-9-2014) περί ορισµού Αντιδηµάρχων για το από 
1-9-2014 µέχρι και 28-2-2017 χρονικό διάστηµα – Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων, 
ως εξής:  
 
1. Ορίζεται η ∆ηµοτική Σύµβουλος της πλειοψηφίας Ελένη Γιάννακα – 
Βλαχοπούλου, ως Αντιδήµαρχος, µε θητεία από την έκδοσή της παρούσας 
µέχρι 28-2-2017, αντικαθιστώντας τον κ. ∆ηµήτριο Γουλάρα του Βασιλείου, 
δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας που είχε οριστεί Αντιδήµαρχος του ∆ήµου 
∆ίου - Ολύµπου, µε την παραπάνω απόφαση ∆ηµάρχου, και της µεταβιβάζονται 
οι παρακάτω αρµοδιότητες και καθήκοντα: 
       
α. καθ΄υλην αρµοδιότητες 

• Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµός επί  των θεµάτων Πολιτισµού. 
• Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµός επί των θεµάτων Τουρισµού. 
• Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµός επί των Τεχνικών Έργων στη 

∆ηµοτική Ενότητα Λιτοχώρου.  
• Προγραµµατισµός καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων, κλαδεύσεων και 

χορτοκοπής στη ∆ηµοτική Ενότητα Λιτοχώρου, σε συνεργασία µε τον 
Εντεταλµένο Σύµβουλο.  

 
2. Ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας Σταύρος Χαρέλας,  
Εντεταλµένος Σύµβουλος µε θητεία από την έκδοσή της παρούσας µέχρι 28-2-
2017 και του µεταβιβάζονται οι εξής αρµοδιότητες:  
 

• Συντονισµός, έλεγχος και εποπτεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Πρασίνου και του ορισθέντος προσωπικού, σε συνεργασία µε τους 
ορισθέντες υπεύθυνους προγραµµατισµού.  

• Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµός των θεµάτων που αφορούν τα 
αδέσποτα ζώα. 

• Ευθύνη τροφοδότησης και κατανάλωσης καυσίµων των 
απορριµµατοφόρων, µηχανηµάτων χορτοκοπής και κλάδευσης.  

 
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητές 
της ασκεί ο ∆ήµαρχος. Τις κατά τόπο αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου Γεωργίου 
Ζτάνη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος 
∆ηµόπουλος, ενώ, τις κατά τόπο αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ∆ιονυσίου 
Φόλιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος Αθανάσιος 
Καλαϊτζής. 
 
Γ. Η Αντιδήµαρχος  Ελένη Γιάννακα – Βλαχοπούλου ορίζεται έµµισθη 
Αντιδήµαρχος.  
 
∆. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 795/2-9-2014 απόφαση ∆ηµάρχου.   
 
Ε. Καλείται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου να µεριµνήσει για τη δηµοσίευση 
της παρούσας σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Πιερίας, µία φορά.  
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ΣΤ. Καλείται η ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών να µεριµνήσει για 
τις προβλεπόµενες κοινοποιήσεις της παρούσας.  
 
Ζ. Καλείται το Γραφείο Μηχανοργάνωσης να µεριµνήσει για την ανάρτηση της 
παρούσας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου και στο Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια. 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

Κοινοποίση 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Ν. Πιερίας 
2. κα Ελένη Γιάννακα – Βλαχοπούλου 
3. κ.  Σταύρο Χαρέλα 
4. κ. ∆ηµήτριο Γουλάρα  
5. κ. Γενικό Γραµµατέα  
6.Λογιστήριο ∆ίου – Ολύµπου   
7. Γραφείο Μηχανοργάνωσης  
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