
 
 

                                                                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
 

 
ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχου και ανάθεση αρμοδιοτήτων» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 484 
 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 74 παρ. 1 και την παρ. 1 του άρθρου 92,  του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. 3ε της παρ. 2 
του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/29-2-2012). 

2. Την Α.Π. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και 
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 
2010».  

3. Την Α.Π. 26633/351/5-9-2014 απόφαση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, με την οποία 
ορίστηκαν πέντε (5) αντιδήμαρχοι με θητεία από 01-09-2014  μέχρι 28-02-2017, εντός 
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. 

4. Την υπ’ αρ. 377/2014 απόφαση Δημάρχου για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Αντιδημάρχους. 

5. Την υπ’ αρ. 67/2015 απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής 
σε αντιδήμαρχο.  

6. Την υπ’ αριθ. 70/03-03-2016 απόφαση Δημάρχου για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε 
αντιδημάρχους. 

7. Την υπ’ αριθ. 369/2016 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου. 
8. Την υπ’ αρ. 373/2016 απόφαση Δημάρχου για ανάθεση συμπληρωματικής 

αρμοδιότητας σε αντιδήμαρχο. 
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1202/Β/20-5-

2013). 
10. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των 

Δημοτών. 
11. Την με αριθ.πρωτ. 26680/19-12-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Τσακαλίδη Ηρακλή. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
              Α.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Κοϊτσίδη  σε 
αντικατάσταση του Δ.Σ κ. Ηρακλή Τσακαλίδη. 
 

Β. Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Κοϊτσίδη, Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας, από 22/12/2016 έως 28/2/2017 , κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 
Τ.Κ. 57013 
Τηλ. 2313304002, 2313304092 
Fax: 2310697897 
Email:  grafeiodimarxou@oraiokastro.gr  

Ωραιόκαστρο : 21.12.2016 
Αριθμ. Πρωτ.:        27034     
 
 
      

ΑΔΑ: 64ΝΝΩΗΖ-Τ38



Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικού – 
Οικονομικού - Προγραμματισμού τις εξής αρμοδιότητες: 

 
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες: 

- την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική 
Ενότητα Ωραιοκάστρου. 

- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου. 

- την εποπτεία του προσωπικού της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου. 
- την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

δημοτική ενότητα. 
- τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται 

στη δημοτική ενότητα. 
- την έκδοση άδειας ταφής στη Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου, καθώς και τη 

φροντίδα εκταφής κατά τα ισχύοντα του Κανονισμού Νεκροταφείων. 
- την υπογραφή με εξουσιοδότηση του ∆ημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και 

λοιπών διοικητικών εγγράφων καθώς και ληξιαρχικών βιβλίων και πράξεων τα 
οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας. 

- τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας 
Ωραιοκάστρου για την επίλυση των προβλημάτων της. 
 
Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

- την εποπτεία και επίβλεψη των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού και 
Οικονομικού καθώς και την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως 
αυτές διεξοδικά αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1202/Β/20-5-2013), εκτός από τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που θα ανατεθούν σε 
εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο. 

- Τον ορισμό του ως πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. 
- την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν στη δημοτική 

κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου 
για το σχεδιασμό και συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και 
διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών 
διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Για τη γραμματειακή 
υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου και τη λειτουργία του Κεντρικού 
Πρωτοκόλλου. 

- την ευθύνη για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων 
λειτουργίας του Δήμου, για τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων, για τη 
διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, για τη διασφάλιση και αξιοποίηση της 
δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων 
διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών εξοπλισμών και υπηρεσιών 
του Δήμου. 

- την αρμοδιότητα υπογραφής προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και αποφάσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων. 

- την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου όλων των εγγράφων και εν γένει 
πράξεων που εκδίδονται από τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

- τη διοίκηση και διαχείριση των Κοιμητηρίων του Δήμου καθώς και την ευθύνη για 
λειτουργία τους σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων» 
του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. 

- την τέλεση πολιτικών γάμων. 
- τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων. 
- τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε όλα τα θέματα της αρμοδιότητας 

του. 
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- την εισήγηση προς το Δήμαρχο για τη χορήγηση αδειών του προσωπικού των 
υπηρεσιών που εποπτεύει. 

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών. 
- τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την 

επίλυση των προβλημάτων τους, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τα 
μέσα που θα καθοριστούν από αυτόν. 

 
Γ.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο    
      Αντιδήμαρχος κ. Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν  
      αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον  
      Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Κοϊτσίδη. 
Δ.  Αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του ως Ληξιάρχου του  
      Δήμου Ωραιοκάστρου, τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Κοϊτσίδη για την Δημοτική  
      Ενότητα Ωραιοκάστρου.  
Ε.   Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή, Παναγιώτης Κοϊτσίδης και  
      Χρήστος Παναγιωτίδης, με αντιμισθία. 
 

        ΣΤ.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί    
              ο ∆ήμαρχος. 

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

  του ∆ήμου. 
 

 
 
Κοινοποίηση: 
1. Ενδιαφερόμενους 
Εσωτερική διανομή: 

1. Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολιτικής 
Προστασίας και Ποιότητας Ζωής 

2.  Δ/νση  Διοικητικών και  
Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας 

4. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής 

5. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

6. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

7. Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας 
8. Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας 
9. Νομική Υπηρεσία 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

               ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ 
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