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ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Κοζάνη ,  29 Αυγούστου 2022 

Αριθμ. Πρωτ.: -25738-
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ    : ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ   ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση               : Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη 

Ταχ. Κωδ.                 : 501 31 

Πληροφορίες              : Πινίδου Κυριακή 

Τηλέφωνο                 : 24613-50311-312-301 

E-mail                    : kozani@cityofkozani.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 32/603/11.01.2022 

(ΑΔΑ:6ΧΚ5ΩΛΠ-ΗΕΟ) απόφασης «περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 
                                             

Α Π Ο Φ Α Σ Η  1996 / 2022 

                
             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 του «Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/τ.Α΄ /8-6-2006). 
 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 

(Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων 

και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 

134) και από το άρθρο 47 (Άμισθοι Αντιδήμαρχοι) του Ν.4647/2019 (Α’204). 
 

3.  Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 

Ε.Σ.Υ.Ε.(ΦΕΚ 698/τ.Β΄/20-03-2014) για το Δήμο Κοζάνης, σύμφωνα με τα οποία 

ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 71.388 κατοίκους. 
 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κοζάνης αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες 

(Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου, Δημητρίου Υψηλάντης και Κοζάνης). 
 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3138/τ. Β’/27-11-2012) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 32/603/11.01.2022 (ΑΔΑ:6ΧΚ5ΩΛΠ-ΗΕΟ) απόφαση 

Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 
 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 272/4250/15.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΘ2ΨΩΛΠ-1ΘΨ) απόφαση 

Δημάρχου «περί τροποποίησης της με αριθμ. 32/603/11-1-2022 Απόφασης 

Δημάρχου». 
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8. Τη με αριθμ. πρωτ. 21040/18.07.2022 Δήλωση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. 

Σημανδράκου Ευαγγέλου του Αλεξάνδρου. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 24665/12.08.2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συνδυασμού 

«ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ». 
 

10. Την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και 

εύρυθμης λειτουργίας αυτών. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

i. Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. 32/603/11.01.2022 (ΑΔΑ:6ΧΚ5ΩΛΠ-ΗΕΟ) 

απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», 

μόνο ως προς τα παρακάτω :  
 

Α) Ορίζουμε νέο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του 

Δήμου Κοζάνης το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζουμερκιώτη Γρηγόριο του Γεωργίου 

(ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ) και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

της  εποπτείας  και  συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν τη Δ/νση 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης  : 
 

α)  

 Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών 

ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας 

υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη 

ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, συμπληρωματικά με τις δράσεις και 

τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά 

πρόσωπα του Δήμου 

 Την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την προώθηση της 

Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 

Αποφάσεων. 

 Τη  υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τις παραπάνω 

αρμοδιότητες και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 

μονάδων του Δήμου. 
 

β). Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να 

προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού 

Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.  
 

γ). Την τέλεση Πολιτικών Γάμων. 
 

δ). Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του. 
 

ε). Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, 

εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες 

που παρέχει ο Δήμος. 

 

Β) Μεταβιβάζουμε στον κ. Γκούμα Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ), 

Αντιδήμαρχο Κλιματικής Ουδετερότητας και Απολιγνιτοποίησης και τις συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες της  εποπτείας  και  συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούν τη  
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Δ/νση Πολεοδομίας Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης, 

διαμορφώνοντας την Αντιδημαρχία όπως παρακάτω: 
 

Στον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Κλιματικής Ουδετερότητας και Απολιγνιτοποίησης   
 

α). Χωροταξία, Πολεοδομικό Σχεδιασμό, Υπηρεσία Δόμησης και ιδίως: 

  Του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

  Της Πολεοδομίας και των Πολεοδομικών Εφαρμογών. 

  Των Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων. 

  Τη  χορήγηση  και  υπογραφή  αδειών,  την  έκδοση  αποφάσεων,  την  

επιβολή  κυρώσεων  για  τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη 

λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
 

β). Κλιματικής Ουδετερότητας και Απολιγνιτοποίησης και ιδίως: 

 Διαμόρφωση στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής 

ουδετερότητας έως το 2030 

 Υλοποίηση δράσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικών 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 

 Διαμόρφωση στρατηγικής για την μετάβαση της περιοχής μας σε ένα νέο 

αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης 

 Σχεδιασμού και εκπόνησης προτάσεων για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και 

ΑΠΕ 
 

γ). Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να 

προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού 

Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.  
 

δ). Την τέλεση Πολιτικών Γάμων. 
 

ε). Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του. 
 

Στ). Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, 

εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες 

που παρέχει ο Δήμος. 

 

ii. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι με αριθμ. πρωτ. α)  32/603/11.01.2022 

(ΑΔΑ:6ΧΚ5ΩΛΠ-ΗΕΟ) και β) 272/4250/15.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΘ2ΨΩΛΠ-1ΘΨ), 

αποφάσεις Δημάρχου. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί : 

i. σε μια ημερήσια εφημερίδα  

ii. να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια  

iii. να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

Κοινοποίηση 
 

1) Τμήμα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

2) Σε όλα τα Τμήματα, Διευθύνσεις και Αυτοτελή 

Γραφεία του Δήμου. 

3) Ενδιαφερόμενους 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
 
 

     ΛΑΖΑΡΟΣ   ΜΑΛΟΥΤΑΣ 
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