
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   Νεστόριο: 29/12/2021 

   ΔΗΜΟΣ   ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ   Αριθ. πρωτ: 9757 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 607/2021 

 

<<ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ>> 

 

Ο Δήμαρχος Νεστορίου   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006 , όπως ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του Ν.4483/2017, όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει,  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019, όπως ισχύει, 

6. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικών  Υπηρεσιών του Δήμου  (ΦΕΚ 

2576/Β/07-11-2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα 

οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος,  όπως αυτός τροποποιήθηκε 

(ΦΕΚ 531/Β/21-02-2019), 

7. Τα  επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 

2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28-12-2012  τεύχος Β΄)  

για τον Δήμο  Νεστορίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του 

ανέρχεται στους 2.646  κατοίκους και με το  ( ΦΕΚ 630/Β/20-3-2013 )  

ανέρχεται σε 3.171  κατοίκους , 

8. Την υπ’ αριθ. 23/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Καστοριάς με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των δημοτικών 

εκλογών της 26 ης Μαΐου 2019, 

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 553/2019 απόφαση Δημάρχου και εκ νέου 

Ορίζει Εντεταλμένους Συμβούλους τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους 

και καθορίζει το αντικείμενο δράσης τους ως ακολούθως: 

Α. Τον κ. Κεραμάρη Αργύριο Εντεταλμένο Σύμβουλο  ως  κατωτέρω:  

        Υπεύθυνος για: 

1. Τη μηχανοργάνωση δημοτικών υπηρεσιών 

2. Την προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακών 

εφαρμογών 

3. Την διαχείριση ιστοσελίδων δήμου 

4. Τους αναμεταδότες δήμου – θέματα τηλεπικοινωνιών 

5. Τις υπηρεσίες διαδικτύου όλων των Δ.Ε. και των οικισμών του 

δήμου 

6. Την τεχνική εποπτεία και παρακολούθηση των προγραμμάτων 

διαφάνειας του δήμου ( διαύγεια κλπ) 

7. Εποπτεία και ευθύνη για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου 

(προγράμματα , εργασίες , συντήρηση  Η/Υ  κ.λ.π. ) 

8. Εποπτεία και ευθύνη για την τηλεοπτική κάλυψη όλων των 

οικισμών ( συντήρηση υποσταθμών , κεραιών , προμηθειών υλικών 

κ.λ.π. )  

9. Εποπτεία και  ευθύνη για την λειτουργία και αναβάθμιση των site  

του δήμου και όλων των προγραμμάτων προβολή με ψηφιακό 

τρόπο  

10. Εποπτεία και ευθύνη για την Internetiki κάλυψη όλων των 

οικισμών  

 

Β. Τον κ. Γιούπα Κωνσταντίνο Εντεταλμένο Σύμβουλο  ως κατωτέρω:  

         Υπεύθυνος για: 

1.  Tην ορθολογική διαχείριση των κοινοτικών δασών, τον έλεγχο και 

την μεταφορά των δασικών προϊόντων 

2. Την ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων του δήμου – Σχέσεις 

δήμου με τον κλάδο των κτηνοτρόφων 

3. Την εποπτεία, έλεγχο και διαχείριση αδέσποτων ζώων εκ 

παραλλήλου με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

4. Τα θέματα αλλοδαπών 

5. Τα θέματα ασφάλειας και προστασίας του πολίτη 

6.  Τη συνεπικουρία σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και 

προστασίας του περιβάλλοντος στις σχετικές αρμοδιότητες των 

αντιδημάρχων 
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7. Τη συνεπικουρία σε θέματα λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στις σχετικές αρμοδιότητες των 

Αντιδημάρχων 

 

Γ. Την κ. Βασιλειάδου Αναστασία Εντεταλμένο Σύμβουλο ως 

κατωτέρω:  

1.  Υπεύθυνη με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση και 

την λειτουργία του γραφείου του Δημάρχου, καθώς και την 

συνεπικουρία στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και των 

υποχρεώσεων του Δημάρχου 

 

Δ.  Την κα. Νταούτη Ιωάννα  Εντεταλμένη Σύμβουλο  ως  κατωτέρω:  

        Υπεύθυνος για: 

1. Την  οργάνωση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου ,  του 

Φεστιβάλ Γράμμου και του River  Party   

2. Την  Προβολή του Δήμου  και ότι έχει σχέση με την προώθηση του 

Τουρισμού (συνέδρια κλπ )  

3. Την  παρακολούθηση των υποθέσεων  της  ΔΗΚΕΠΑ  

 

Ε.  Τον κ. Λέκκο  Κωνσταντίνο  Εντεταλμένο Σύμβουλο  ως  κατωτέρω:  

        Υπεύθυνος για: 

1. Τεχνικά  έργα , οικοδομικών εργασιών , συντηρήσεων δρόμων , 

θεμάτων πολιτικής Προστασίας , κτηνοτροφίας , Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης  ( Συντήρηση δικτύων , καλλιέργεια πηγών ύδρευσης 

κλπ ) . 

 

- Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια 

εφημερίδα του νομού και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

-  Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από 01-01-2022 και μέχρι 

ανακλήσεως ή τροποποίησης της. 

 

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                      

 

                             ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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