
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 

602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

Τηλ: 2352350102 

Φαξ: 2352350128 

Λιτόχωρο, 02 Σεπτεµβρίου 2019 

Αριθµός Πρωτοκόλλου:14829 

Αριθµός Απόφασης: 410 

 

 

 

Θέµα: «Ορισµός Αντιδηµάρχων για το χρονικό διάστηµα από 01-09-2019 µέχρι και 
30-09-2020 - Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

•Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι,  
αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και από το 
άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134). 

•Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

•Την υπ΄ αριθµ. 28549/16.04.2019 (Β΄1327) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθµιοι και 
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα µε το Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει».  

•Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 
του Ν. 4051/2012 (Α΄40) αναφορικά µε την αντιµισθία.   

•Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019(ΦΕΚ Α΄134) 

•Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011  για το ∆ήµο 
∆ίου-Ολύµπου, σύµφωνα, µε τα οποία ο πληθυσµός του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου 
ανέρχεται στους 26.297 κατοίκους. 

•Το γεγονός ότι ο ∆ήµος ∆ίου – Ολύµπου έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες. 

•Το γεγονός ότι στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου µπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.  

•Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 «Ορισµός Αντιδηµάρχων» 

•Το από 25-8-2019 Πρακτικό Ορκωµοσίας ∆ηµάρχου, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Συµβούλων. 

•Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου όπως ισχύει. (ΦΕΚ 
328 Β/8-2-2017 και τις τροποποιήσεις) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου ∆ίου – 
Ολύµπου, µε θητεία από 01-09-2019 µέχρι 30-09-2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής 
περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής: 

 

1. Ορίζεται Αντιδήµαρχος ο κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής προς τον οποίο µεταβιβάζονται οι 
παρακάτω αρµοδιότητες: 

α) Κατά τόπο (για τη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ίου) 

•Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων αστικής και δηµοτικής κατάστασης και η 
έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και  η υπογραφή της συναφούς 
αλληλογραφίας. 

•Η υπογραφή µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δηµοτικές υπηρεσίες που 
λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. 

•Η συνεργασία µε τους  προέδρους των Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας  για την 
επίλυση προβληµάτων. 

•Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πολίτη και 
λειτουργίας των ΚΕΠ της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

•Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία, 
τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα 
όρια ευθύνης της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

•Η τέλεση πολιτικών γάµων και  η υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών. 

•Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
∆ηµοτική Ενότητα. 

•Η µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας. 

β) Καθ’ ύλην 

•Τα θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας). 

•Η εποπτεία της άρδευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ίου.  

•Η προώθηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία, 
την κτηνοτροφία και την αλιεία. 

•Η προώθηση της έρευνας και µελέτης κάθε θέµατος για την ανάπτυξη της γεωργίας, 
κτηνοτροφίας, και αλιείας καθώς και προγραµµάτων εγκατάστασης νέων αγροτών. 

•Η ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και 
οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών και 
διαρθρωτικών προβληµάτων στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

2. Ορίζεται Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας (Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας, Πρασίνου 
και Τεχνικών Έργων) ο κ. Κωνσταντίνος Κουριάτης  προς τον οποίο µεταβιβάζονται οι 
παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες: 

•Η εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών θεµάτων  και των αντίστοιχων οργανικών 
µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας, καθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης των 
τεχνικών έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο ∆ήµο. 
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•Η µέριµνα για τη συντήρηση και διαχείριση υποδοµών, όπως έργων οδοποιίας, 
αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, ύδρευσης, αποχέτευσης και 
καταλληλότητας πόσιµου ύδατος. 

•Η ευθύνη για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος του ∆ήµου. 

•Η ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και 
οχηµάτων και διαχείρισης υλικών, καυσίµων και ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξοπλισµού. 

•Ο συντονισµός, έλεγχος και εποπτεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου, για 
την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου, την αποκοµιδή και 
διαχείριση των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του 
ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται,  καθώς και η ευθύνη προγραµµατισµού, 
κίνησης, συντήρησης και κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της υπηρεσίας 
καθαριότητας.  

•Η εποπτεία, ευθύνη και ο συντονισµός των θεµάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα. 

•Η συνεργασία µε τον πρόεδρο της Κοινότητας Λιτοχώρου για την επίλυση 
προβληµάτων της αρµοδιότητάς του. 

•Η τέλεση πολιτικών γάµων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών. 

 

3. Ορίζεται Αντιδήµαρχος η κ. Σοφία Ζουρζούρα-Παύλου προς την οποία 
µεταβιβάζονται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 

α) Κατά τόπο (στη ∆ηµοτική Ενότητα Λιτοχώρου) 

•Εποπτεία και συνεργασία µε τον  πρόεδρο της Κοινότητας Λιτοχώρου για την επίλυση 
προβληµάτων της αρµοδιότητάς της. 

•Εποπτεία, ευθύνη και συντονισµός των θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία, τη 
συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα 
όρια ευθύνης της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

•Η τέλεση πολιτικών γάµων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών. 

β) Καθ’ ύλην 

•Η εποπτεία και ευθύνη για θέµατα Παιδείας. 

•Η µέριµνα  για τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 

•Η ευθύνη για τη λειτουργία βιβλιοθηκών, Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
και  Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

•Η ευθύνη για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής(∆ηµοτικος 
Παιδικός Σταθµός Λιτοχώρου) 

 

4. Ορίζεται Αντιδήµαρχος Τουρισµού ο κ. Γεώργιος Καραλής  προς τον οποίο 
µεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες: 

•Η ευθύνη τουριστικής προβολής του ∆ήµου. 

•Η µέριµνα για την εκπόνηση, υλοποίηση και τη συµµετοχή σε προγράµµατα για την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου και την προώθηση εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και 
διακοπών. 

•Η µέριµνα για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισµού 

Επιπλέον των παραπάνω  µεταβιβάζονται οι παρακάτω αρµοδιότητες:  
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•Η διαχείριση και εποπτεία των οικονοµικών θεµάτων του ∆ήµου 

• Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πολίτη 
και λειτουργίας του ΚΕΠ Λεπτοκαρυάς 

•Η υπογραφή αδειών που εκδίδονται από την Οικονοµική Υπηρεσία και συγκεκριµένα: 

α) των αδειών κοινοχρήστων χώρων, 

β) των αδειών αιγιαλού, 

γ) των τυχόν αναλογούντων πρόστιµων 

 

5. Ορίζεται Αντιδήµαρχος ο  κ. Βασίλειος Βροχαρίδης προς τον οποίο µεταβιβάζονται 
οι παρακάτω αρµοδιότητες: 

α) Κατά τόπο (στη ∆ηµοτική Ενότητα Ανατολικού Ολύµπου) 

•Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεµάτων αστικής και δηµοτικής κατάστασης και  έκδοση 
των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας. 

•Η υπογραφή µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δηµοτικές υπηρεσίες που 
λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

•Η συνεργασία µε τους  προέδρους των Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας για την 
επίλυση προβληµάτων. 

•Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισµό των θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία, 
τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα 
όρια ευθύνης της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

•Την τέλεση πολιτικών γάµων και υπογραφή σχετικών αδειών και πιστοποιητικών. 

•Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
∆ηµοτική Ενότητα. 

•Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας. 

β) Καθ’ ύλην 

•Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισµός των θεµάτων, που αφορούν εν γένει στον 
αθλητισµό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 

•Η ευθύνη για τη  συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
δηµοτικών και κοινοτικών γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών και 
κοινοτικών χώρων άθλησης. 

•Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και  η 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

•Η ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, εµποροπανηγύρεων και 
άσκησης υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου 

 

Β.  Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Εντεταλµένους Συµβούλους του 
∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, µε θητεία από 01-09-2019 µέχρι 30-09-2020, εντός της 
τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής: 

 

1. Ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. ∆ηµήτριος Πατσιαρίκας, 
Εντεταλµένος Σύµβουλος Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού προς τον οποίο 
µεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρµοδιότητες: 

ΑΔΑ: ΨΞΓΨΩ9Δ-ΨΡΖ



•Η ευθύνη εκπόνησης και ωρίµανσης µελετών ανάπτυξης και  η εποπτεία αυτών.  

•Η µέριµνα για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων 
που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 

• Η ευθύνη προώθησης της εφαρµογής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), µε στόχο το ριζικό µετασχηµατισµό των υφιστάµενων 
διαδικασιών και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, προκειµένου αυτές 
να καταστούν αποτελεσµατικότερες, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών 
και προάγοντας την ενεργή συµµετοχή των δηµοτών και την εξοικονόµηση πόρων. 

 

2. Ορίζεται η ∆ηµοτική Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Βασιλική Κουρινιώτη, 
Εντεταλµένη Σύµβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισµού προς την 
οποία µεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρµοδιότητες: 

Η µέριµνα για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 

Η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων προώθησης της ισότητας 
των φύλων, σύµφωνα µε τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την 
Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την 
υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου. 

Η µέριµνα ανάπτυξης δράσεων και προγραµµάτων, που στοχεύουν στη µέριµνα, 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών 
υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

 

3. Ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Λαµπονίκος, 
Εντεταλµένος Σύµβουλος Πολιτισµού, Εθιµοτυπίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, προς τον 
οποίο µεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρµοδιότητες: 

•Η ευθύνη για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των 
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο. 

•Η προστασία µουσείων, µνηµείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της 
περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

•Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά. 

•Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

•Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου. 

•Η µέριµνα για την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας του 
∆ήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των 
προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού 
σχεδιασµού. 

•Ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη, 
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της εδαφικής 
περιφέρειας του ∆ήµου. 
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4. Ορίζεται η ∆ηµοτική Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Ουρανία Κατσαµάκα, 
Εντεταλµένη Σύµβουλος Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Απασχόλησης προς την 
οποία µεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ΄ ύλην αρµοδιότητες: 

• Η εποπτεία, ευθύνη και συντονισµός επί των θεµάτων διαφάνειας των διαδικασιών 
του ∆ήµου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 

• Η ευθύνη προώθησης της εφαρµογής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), µε στόχο το ριζικό µετασχηµατισµό των υφιστάµενων 
διαδικασιών και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, προκειµένου αυτές 
να καταστούν αποτελεσµατικότερες, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών 
και προάγοντας την ενεργή συµµετοχή των δηµοτών και την εξοικονόµηση πόρων. 

• Η µέριµνα για παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης των πολιτών στο 
διαδίκτυο. 

• Η ευθύνη υλοποίησης και συµµετοχής σε προγράµµατα δράσης και πρωτοβουλίες 
για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών 

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήµαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να 
εκλεγούν µέλη του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου 
πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ηµάρχου. 

∆. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο 
∆ήµαρχος ή, κατά περίπτωση, ορισθείς δηµοτικός σύµβουλος µε οικεία απόφαση 
∆ηµάρχου. 

Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. 

ΣΤ. Στους ανωτέρω οριζόµενους Αντιδηµάρχους, ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση 
πολιτικών γάµων που γίνονται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου ∆ίου –Ολύµπου, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στο Ν. ∆. 321/1982. 

Ζ. Οι ανωτέρω οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι, οφείλουν να συνεργάζονται µε τους αρµόδιους 
εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 

Η.  Ο Αντιδήµαρχος κ. Βασίλειος Βροχαρίδης  ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου 

Θ. Ορίζονται µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου οι παρακάτω 
Αντιδήµαρχοι: 

Αθανάσιος Καλαϊτζής 

Κωνσταντίνος Κουριάτης 

Ι. Ορίζονται µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου οι 
παρακάτω Αντιδήµαρχοι: 

Σοφία Ζουρζούρα-Παυλου 

Γεώργιος Καραλής 

 Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρµοδίως, να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία 
ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Πιερίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ίου 
– Ολύµπου και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια». 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

 

Κοινοποίηση 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Ν. Πιερίας 

2. Γενική Γραµµατέα ∆ίου – Ολύµπου, για τη δηµοσίευση σε εφηµερίδα. 

3. Γραφείο Μηχανοργάνωσης, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

3. Γραφείο Μισθοδοσίας 

4. Οριζόµενους 
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