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Α Π Ο Φ Α Σ Η  - 5 2 3 -   
 

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων. Τροποποίηση της αριθμ.75/2017 
απόφασης Δημάρχου περί ορισμού νέων Αντιδημάρχων και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 

 
Ο Δήμαρχος Καστοριάς 

 
Αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και 
ισχύει από το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018. 
3. Την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, η οποία 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018. 
4. Την υπ’ αριθμ. 43/ 30565/ 06.08.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
5. Την απογραφή του πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε το έτος 2011, από 
την οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται στους 35.773 
κατοίκους (ΦΕΚ 630/τ.Β΄/20-03-2013). 
6. Την αριθμ. 75/4883/01.03.2017 προηγούμενη απόφασή περί «Ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» σύμφωνα με την οποία 
Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καστοριάς με θητεία από 01-03-2017 έως και 31-08-
2019 ορίστηκαν οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας: 1ος Ευάγγελος 
Στεργιόπουλος , 2ος Χρήστος Δαμιανού , 3ος Σωκράτης Λιάνος , 4ος Λεωνίδας 
Παπαδημητρίου, 5ος Λάζαρος Ζήσης, 6ος Μαλαματή Αντωνίου και 7ος 
Παναγιώτης Δάγγας . 
7. Τις αριθ. πρωτ. εισερχ. 17945/2018, 17946/2018, 17947/2018, 17948/2018, 
17949/2018, 17950/2018, 17915/2018 αιτήσεις παραίτησης των Αντιδημάρχων 
κου Στεργιόπουλου Ευάγγελου, κου Χρήστου Δαμιανού, κου Σωκράτη 
Λιάνου, κου Παπαδημητρίου Λεωνίδα, κου Λάζαρου Ζήση , κας Μαλαματής 
Αντωνίου και κου Παναγιώτη Δάγγα αντίστοιχα  
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8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 
2583/τ.Β΄/7-11-2011). 
9. Το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η αριθμ. 75/2017 προγενέστερη 
απόφασή μας, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει πιο εύρυθμα και 
αποδοτικά η υπηρεσία μας, προσαρμοσμένη και στις διατάξεις του Ν. 
4555/2018. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

A. Τροποποιούμε την αριθμ. 75/2017 προγενέστερη απόφασή μας, περί 
ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:  
 

α’. Κάνουμε δεκτούς τους λόγους και αποδεχόμαστε τις 
παραιτήσεις των αντιδημάρχων: κου Χρήστου Δαμιανού, κου Σωκράτη 
Λιάνου, κου Λάζαρου Ζήση , κας Μαλαματής Αντωνίου και κου Παναγιώτη 
Δάγγα και τους απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως 
Αντιδημάρχους.  

β’. Για εξαιρετικά λειτουργικούς λόγους, δεν κάνουμε δεκτές και 
δεν αποδεχόμαστε, τις παραιτήσεις των Αντιδημάρχων κου Ευάγγελου 
Στεργιόπουλου και κου Λεωνίδα Παπαδημητρίου και διατηρούμε «μερικώς» 

την αριθ. 75/2017 απόφαση Δημάρχου Καστοριάς με θέμα: «Ορισμός 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» και συγκεκριμένα 
διατηρούμε ότι είναι σχετικό με τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου 
Στεργιόπουλου, και του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παπαδημητρίου . 

γ. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της 
πλειοψηφίας ως νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Καστοριάς , από 01/09/2018 

και για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως 31/8/2019 στη θέση των 
Αντιδημάρχων που αποδεχθήκαμε τη παραίτησή τους, μεταβιβάζοντας σε 
αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:\ 

1οΤον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Στεργιόπουλο, Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, 

2οΤον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Καπρή, Αντιδήμαρχο 
Προγραμματισμού –Ανάπτυξης Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3οΤον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας,  

4οΤον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Λεωνίδα Παπαδημητρίου Αντιδήμαρχο 
Πολιτισμού- Παιδείας – Προγραμματικής Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης – 
Εξυγίανση λίμνης. 

5ο Την Δημοτική Σύμβουλο κα Άννα Πετσάλνικου Αντιδήμαρχο Τουρισμού – 
Αθλητισμού –Επιχειρηματικότητας - Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, 

6οΤον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Διονύσιο Λίτσκα Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος - 
Καθαριότητας  

7οΤον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Αντώνιο Στούμπα Αντιδήμαρχο Αγροτικών 
Θεμάτων - Πολιτικής Προστασίας. 
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 δ΄. Μεταβιβάζουμε στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους, τις 
παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητές , τις οποίες θα ασκούν στο εξής αντί εμού 
και θα υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο που θα εκδίδεται από τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου: 

   

1. Στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Υγείας, κ. Ευάγγελο Στεργιόπουλο του Βασιλείου, μεταβιβάζουμε : 

1. Την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου. 
2. Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού , την σύνταξη του 

ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσεως. 
3. Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και της πορείας των 

δαπανών. 
4. Την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, συμβάσεων, 

συμφωνητικών, αποφάσεων απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον 
Δ.Κ.Κ για προμήθειες, έργα , μελέτες και δαπάνες του Δήμου 
Καστοριάς, την υπογραφή αποφάσεων επιβολής τελών και προστίμων . 

5. Την παρακολούθηση των οικονομικών όλων των Νομικών Προσώπων 
και Επιχειρήσεων του Δήμου. 

6. Την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής 
προστασίας. 

7. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν 
στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας και της τρίτης ηλικίας. 

8. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν 
στην υγεία. 

9. Την τοπική αρμοδιότητα για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. 
 

2. Στον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού – Ανάπτυξης Διαφάνειας- 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριο Καπρή, μεταβιβάζουμε :  

1. Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου .  
2. Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών 

φυσικών πόρων και ιδιαίτερα στον τομέα των ήπιων ή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 

3. Την προετοιμασία για την κατάρτιση του επιχειρησιακού και του 
τεχνικού προγράμματος. 

4. Την έρευνα για τον εντοπισμό Ευρωπαϊκών Εθνικών και άλλων 
προγραμμάτων Ανάπτυξης. 

5. Την αξιολόγηση απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών.  
6. Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου και την 

μετατροπή του σε ψηφιακό. 
7. Την προώθηση της διαφάνειας με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων 

των οργάνων του Δήμου στο Διαδίκτυο. 
8. Την ευθύνη ιστοσελίδας του Δήμου και των κειμένων που αναρτώνται 

σ΄ αυτό από τις υπηρεσίες. 
9. Την λειτουργία των ΚΕΠ. 
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10. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίων 
Αναργύρων και Κλεισούρας . 
  

3. Στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας, κ. Κωνσταντίνο 
Αντωνιαδη, μεταβιβάζουμε:  

1. Το Κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες. 
2. Τον Δημοτικό φωτισμό όλων των κοινοχρήστων χώρων. 
3. Την αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό χώρων στάθμευσης. 
4. Την δημιουργία χώρων στάθμευσης . 
5. Τον έλεγχο έκδοσης οικοδομικών αδειών. 
6. Την μελέτη διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και 

πολεοδομικής ανάπτυξης. 
7. Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο 

Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (ετοιμασία , δημιουργία 
φακέλων έργων κ.λπ.). 

8. Την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών του 
Δήμου. 

9. Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων και την επίβλεψη 
τοπογραφικών μελετών και μελετών εφαρμογής κ.λπ.  

10. Την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του 
Δήμου, όλων των Δημοτικών κτιρίων, των πεζοδρομίων και 
πεζοδρόμων. 

11. Τον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση υπαίθριων 
διαφημίσεων. 

12. Την μέριμνα και την λήψη μέτρων για την τοποθέτηση πινακίδων 
πληροφορίας της σήμανσης και σηματοδότησης καθώς και την εύκολη 
πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και την αναβάθμιση της 
αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. 

13. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίας Τριάδας 
και Κορεστείων. 

 

4. Στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού- Παιδείας – Προγραμματικής Ανάδειξης 
Παλαιάς Πόλης – Εξυγίανσης λίμνης κ. Λεωνίδα Παπαδημητρίου, 
μεταβιβάζουμε:  

1. Την προστασία και ανάδειξη των μουσείων, μνημείων των βυζαντινών 
και μεταβυζαντινών εκκλησιών. 

2. Την προστασία-προβολή όλων των ιστορικών σημείων του Δήμου. 
3. Την οργάνωση Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
4. Την Προγραμματική εκπόνηση μελετών ενοποίησης, ανάδειξης, 

συντήρησης της παλαιάς πόλης και των ιστορικών μνημείων αυτής. 
5. Την ενεργοποίηση του Καστοριανού ανθρώπινου επιστημονικού και 

πολιτισμικού κεφαλαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 
6. Την διοργάνωση εκδηλώσεων εικαστικών τεχνών. 
7. Την καθιέρωση εκδηλώσεων ποίησης πανελλαδικού χαρακτήρα σε 

συνεργασία με τον σύλλογο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. 
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8. Την ανάδειξη δυνατοτήτων συνεργασίας με τα ΤΕΙ, με τα 
Πανεπιστήμια, με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα εκπαίδευσης 
πολιτισμού. 

9. Την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης εξυγίανσης της λίμνης. 
10. .Την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας) και της μεταφοράς μαθητών. 
11. Την διαχείριση, βελτίωση και διαφύλαξη των σχολικών μονάδων. 
12. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό-ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. 
 

5. Στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Αθλητισμού – Επιχειρηματικότητας - 
Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κα Άννα Πετσάλνικου, 
μεταβιβάζουμε: 

1. Την εποπτεία και τον έλεγχο έκδοσης αδειών καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σφράγισης, ανάκλησης αυτών 
και παρακολούθησης της σύννομης λειτουργίας τους . 

2. Την εποπτεία των επιτροπών και οργάνων επιθεώρησης ελέγχου . 
3. Την εποπτεία και τον έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης 

περιπτέρων. 
4. Τη διαφήμιση, και την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης. 
5. Την ανάπτυξη πολιτικών απασχόλησης και ενσωμάτωσης ανέργων. 
6. Την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού. 
7. Την διοργάνωση όλων των παραδοσιακών εκδηλώσεων σε άμεση 

συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους. 
8. Την διοργάνωση συναυλιών. 
9. Την εκπόνηση, υλοποίηση σε προγράμματα για την τουριστική 

ανάπτυξη . 
10. Την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού. 
11. Την σφυρηλάτηση της σχέσης τουρισμού με την γουνοποιία. 
12. Την κατασκευή, αδειοδότηση, συντήρηση, διαχείριση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 
13. Την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών 

εκδηλώσεων. 
14. Την συνεργασία με το Σύλλογο Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς 

(ΣΧΟΚ) για την ορθή λειτουργία του χιονοδρομικού Βιτσίου. 
15. Τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 
16. Την τοπική αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα Μακεδνών. 

 

6. Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος - Καθαριότητας κ. Διονύσιο Λίτσκα 
μεταβιβάζουμε: 
 

1. Την τήρηση του κανονισμού καθαριότητος από τους πολίτες. 
2. Την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. 
3. Την αποκομιδή - διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα. 
4. Την επεξεργασία - ανακύκλωση των απορριμμάτων.  
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5. Την διαχείριση του αμαξοστασίου – την συντήρηση – επισκευή του 
εξοπλισμού καθαριότητας. 

6. Την καθαριότητα και την αποψίλωση των Κοιμητηρίων όλων των 
δημοτικών ενοτήτων. 

7. Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων. 
8. Την συντήρηση-αναβάθμιση των δημοτικών πάρκων, των 

περιαστικών αλσυλίων και δασών.  
9. Τον καθαρισμό του δημοτικού οδικού δικτύου 
10. Την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων για την τήρηση των 

υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και 
επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων στο 
Δήμο. 

11. Την φροντίδα σωστής λειτουργίας των παιδικών χαρών και της 
καθαριότητας. 

12. Την μέριμνα για την περισυλλογή και απομάκρυνση των 
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Τροχαία. 

13. Την μεταφορά των περισυλλεγμένων αδέσποτων ζώων. 
14. Την τοπική αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα Καστοριάς. 

 

7. Στον Αντιδήμαρχο Αγροτικών Θεμάτων - Πολιτικής Προστασίας 
Αντώνιο Στούμπα, μεταβιβάζουμε: 

1. Την εποπτεία και τον έλεγχο του υπαίθριου, πλανόδιου, στάσιμου 
εμπορίου -Λαϊκές αγορές (Λειτουργία- συντήρηση- ανασυγκρότηση) 

2. Την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. 
3. Την συντήρηση και τη λειτουργία των υδατόπυργων για αγροτική 

χρήση.  
4. Την διαφήμιση αγροτικών προϊόντων με έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα. 
5. Την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στις αγορές. 
6. Την σύσταση και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών πάρκων του 

Δήμου. 
7. Ενημερωτικές πρωτοβουλίες με αγροτικό περιεχόμενο.  
8. Την διαχείριση των δημοτικών δασών. 
9. Την διαδικασία ξύλευσης. 
10. Την διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων άρδευσης και των 

αντλιοστασίων άρδευσης. 
11. Την διαχείριση βοσκοτόπων. 
12. Τους αποχιονισμούς κατά τους χειμερινούς μήνες. 
13. Την πολιτική προστασία και τις φυσικές καταστροφές σε συνεργασία 

με τους αρμόδιους φορείς. 
14. Την λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης – εκτέλεση έργων 

τοπικής σημασίας που έχουν σχέση με τη γεωργία – κτηνοτροφία-
αλιεία.  

15. Την λήψη μέτρων προστασίας υδάτινων πόρων – χωματερών – 
διαχείριση της αμμοληψίας. 

16. Τις δράσεις και την φροντίδα περισυλλογής των αδέσποτων ζώων. 
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17. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Καστρακίου και 
Βιτσίου. 

 
Β. Αναθέτουμε σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους εκ περιτροπής την 
τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο Π.Δ. 391/1982 (ΦΕΚ 73/Α/18-6-1982). 
 
Γ. Από τους ανωτέρω αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι: 

1. Δημήτριος Καπρής 
2. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης 
3. Άννα Πετσάλνικου 
4. Διονύσιος Λίτσκας 
5. Αντώνιος Στούμπας 

 
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο 
εκάστοτε οριζόμενος με απόφασή του αντιδήμαρχος. 
 Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται 
από την 01-09-2018.  

 
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια 
εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 
3852/2010 και να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου. 
      
 
                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
 
 
            ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 
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