
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
               
        Νάουσα, 5 Ιανουαρίου 2012 

                                                    Αριθµ. Πρωτ.: 353 
 

Θέµα: «Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου»  

 
Απόφαση 

   Ο ∆ήµαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.∆.Κ. 
3. Τα αποτελέσµατα της απογραφής του πληθυσµού που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη 

χώρα στις 17 Μαρτίου 2001, καθώς και την Απόφαση µε Αρ. Πρ. 45892/ 11-8-2010 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από 
την οποία προκύπτει ότι ο πραγµατικός πληθυσµός του νέου ∆ήµου Νάουσας, 
ανέρχεται σε τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα έναν (34.441) 
κατοίκους. 

4. Τις µε αριθµό 236/67/2010, 239/ΕΠ/2010 και 242/ΕΠ/2010 αποφάσεις του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, µε τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι Νάουσας. 

5. Το µε Αρ. Πρ. 8619/ 26-12-2010 Πρακτικό Ορκωµοσίας των νέων ∆ηµοτικών 
Συµβούλων Νάουσας. 

6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νάουσας ( ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-
2011). 

7. Τις µε αρ.πρωτ. 148 και 149/3-1-2012 παραιτήσεις των Αντιδηµάρχων κ. Καρυδά 
Μαρίας και κ. Αδαµίδη Παύλου, αντίστοιχα.  

Αποφασίζουµε 
 
Α) Ορίζουµε Αντιδήµαρχο Νάουσας τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παναγιώτη Μαραντίδη, για το 
διάστηµα έως 31/12/2012 και µεταβιβάζουµε σε αυτόν τις ακόλουθες αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας: 
1. Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας.   

2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που 
απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που 
απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός ∆ήµου. 

3. Εισηγείται θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των 
υπηρεσιών που ορίζεται αρµόδια. 

4. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραµµατισµό, τη σύνταξη, την ανάθεση, την εκτέλεση, την 
παρακολούθηση και την παραλαβή όλων των µελετών, τεχνικών έργων ή προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

5. Εποπτεύει και ελέγχει την έγκριση, εφαρµογή και τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως. 
6. Εποπτεύει και ελέγχει την επέκταση, τροποποίηση και αναµόρφωση του εγκεκριµένου 

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, του ενιαίου 
Καλλικρατικού ∆ήµου. 



7. Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρµογή της ισχύουσας ρυµοτοµίας, την έκδοση οικοδοµικών 
αδειών και τον έλεγχο εφαρµογής τους, τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών, τη 
διαδικασία επιβολής κυρώσεων κ.λ.π. 

8. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθµη και 
αποτελεσµατική  υλοποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου. 

9. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του ∆ήµου 
(Συνεργεία ηλεκτροφωτισµού, οικοδόµων, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωµατιστών 
κλπ.).  

10. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων 
του ∆ήµου.  

11. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει, έργα, παρεµβάσεις και εργασίες συντήρησης στο 
δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου.  

12. Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεµβάσεις και 
αναπλάσεις στο ∆ήµο. 

13. Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση µελετών και αναπτυξιακών προτάσεων του 
∆ήµου. 

14. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις µισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των 
υπηρεσιών που ορίζεται αρµόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αµοιβές τους 
(υπερωρίες, επιδόµατα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης). 

15. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την 
Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη 
ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 

16. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δηµοσιεύσεις στο όνοµα του 
∆ήµου, ύστερα από εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου. 

17. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. 
18. Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών 

Συµβουλίων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου. 
19. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς 

του. 
20. Τελεί πολιτικούς γάµους. 
 
 
Β) Ορίζουµε Αντιδήµαρχο Νάουσας το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ευστάθιο Λογδανίδη για το 
διάστηµα έως 31/12/2012 και µεταβιβάζουµε σε αυτόν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
Κατά τόπο για την ∆ηµοτική Ενότητα Ανθεµίων: 
1. Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που 
εκχωρούνται για την ∆ηµοτική Ενότητα Ανθεµίων. 

2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωµένου Γραφείου 
∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 

3. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωµένου Γραφείου 
Οικονοµικών θεµάτων. 

4. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµίων. 

5. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωµένου Γραφείου 
συντηρήσεων υποδοµών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

6. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Αποκεντρωµένου Γραφείου 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 



7. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στη 
χωρική ενότητα Ανθεµίων. 

8. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Ανθεµίων. 

9. Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη 
∆ηµοτική Ενότητα. 

10. Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών 
Προσώπων του ∆ήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά την ∆ηµοτική Ενότητα 
Ανθεµίων. 

11. Συνεργάζεται µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κοπανού για την επίλυση των προβληµάτων τους. 

12. Εισηγείται θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των 
υπηρεσιών που ορίζεται αρµόδιος και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού που 
υπηρετεί αποκεντρωµένα στην ∆ηµοτική Ενότητα Ανθεµίων. 

13. Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την 
Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη 
ενηµέρωση του ∆ηµάρχου. 

14. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δηµοσιεύσεις στο όνοµα του 
∆ήµου, ύστερα από εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου.  

15. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς 
του. 

16. Τελεί πολιτικούς γάµους. 
17. Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες  που λειτουργούν στην 
∆ηµοτική Ενότητα Ανθεµίων. 

Καθ΄ ύλην: 
1. Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς 

του. 
2. Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

για το σύνολο του ενιαίου ∆ήµου Νάουσας. 
 
 
Γ) 1. Ο Αντιδήµαρχος κ. Εµµανουήλ Βαδόλας εκπροσωπεί τον ∆ήµο και αναπληρώνει τον 
∆ήµαρχο, όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του.  
    2. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αρ.πρωτ. 302/5-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου.  
 
 
   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους οριζόµενους Αντιδηµάρχους, στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, στις υπηρεσίες του ∆ήµου και να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΛΑΟΣ» καθώς και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νάουσας σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 59 του 
Ν. 3852/2010. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
 
 
 
 


