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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    

137/2020 

 

ΘΕΜΑ:«Ορισμός Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου και 

μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων του Δήμου Ζαγορίου». 

 

 

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων 

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

 

1.  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). 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει .  

3.  Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος 

B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το 

ν. 3852/2010, όπως ισχύει ." 

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 
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τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και 

της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την 

αντιμισθία. 

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής 

έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το Δήμο Ζαγορίου, σύμφωνα με τα 

οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 3.804 κατοίκους, και 

προέρχεται από συνένωση κατά το άρθρο 59 παρ.2 του Ν. 

3852/2010  
6. Τις διατάξεις του  άρθρου  του  άρθρου  68 του  Ν. 4555/2018 

(Α΄  133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, σύµφωνα µε  τις οποίες 
το  σύνολο  των οριζόµενων Αντιδηµάρχων στο  ∆ήµο  
Ζαγορίου  είναι  τρείς (3) .  

7. Το  γεγονός ότι  στο  Δήμο  Ζαγορίου  μπορεί  να ορισθούν τρείς 
(3) έμμισθοι  Αντιδήμαρχοι  και  ένας (1) άμισθος  
Αντιδήμαρχος  

8.  Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαγορίου έχει 43 τοπικές κοινότητες. 

9.  Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός 

Αντιδημάρχων. 

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Α. Ορίζει Αντιδημάρχους  του Δήμου Ζαγορίου, από 

06/09/2020 έως 31/10/2021 , μεταβιβάζοντας  σε αυτούς 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω: 

 

1.Ορίζει Θεματικό  Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της 

πλειοψηφίας κ.Ρούσκα Παναγιώτη του Βασιλείου  και του μεταβιβάζει 

τις παρακάτω αρμοδιότητες:    

1.  Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση 

και είσπραξη των εσόδων του Δήμου. 

2.  Την υπογραφή Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων παντός τύπου 

που αφορούν τον Δήμο. 

3.  Την ευθύνη στον τομέα καθαριότητας. 

4.  Την ευθύνη στον τομέα περιβάλλοντος. 

5.  Την ευθύνη στον τομέα ύδρευσης & ηλεκτροφωτισμού. 

6.  Την ευθύνη στον τομέα  των έργων και των προμηθειών. 

7.  Πολεοδομικά ζητήματα – επεκτάσεις – κτηματογραφήσεις 

χρήσης γης – έλεγχος αυθαιρέτων. 

8.  Τον συντονισμό και την εποπτεία των αυτοκινήτων και των 

μηχανημάτων του Δήμου. 

9.  Τον συντονισμό των αγροτικών ιατρείων. 

10.  Τον συντονισμό και εποπτεία λειτουργίας των Νομικών 

προσώπων του Δήμου. 

11.  Την τέλεση πολιτικών γάμων. 

 

2. Ορίζει  κατά τόπον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές 

Ενότητες Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας το Δημοτικό Σύμβουλο 
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της πλειοψηφίας κ. Κίτσιο Ηλία του Ευθυμίου  και του μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες:       

1 .  Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που 

είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες. 

2.  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών 

που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες. 

3.  Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες. 

4.  Την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων.  

5.  Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών  

διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων. 

6.  Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση 

και είσπραξη των εσόδων των δημοτικών ενοτήτων.  

7.  Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των 

Τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

8.  Την τέλεση πολιτικών γάμων. 

 

 3. Ορίζει  κατά τόπον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές 

Ενότητες Κεντρικού Ζαγορίου και Παπίγκου το Δημοτικό Σύμβουλο 

της πλειοψηφίας κ. Τσαπάρη Ιωάννη του Κωνσταντίνου  και του 

μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

1.  Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που 

είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες. 

2.  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών 

που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες. 

3.  Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες. 

4.  Τον συντονισμό και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης, τουρισμού,     

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συνεργασίας με συλλόγους και 

φορείς. 

5.  Την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων.  

6.  Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών  

διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων. 

7.  Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση 

και είσπραξη των εσόδων των δημοτικών ενοτήτων.   

8.  Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των 

Τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

9.  Την τέλεση πολιτικών γάμων. 

4 .    Ορίζει κατά τόπον  αρμόδιο  άμισθο αντιδήμαρχο ,στην Δημοτική 

ενότητα Τύμφης, τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκρουΐδη Ανδρέα 

του Σωκράτη  και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
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1.  Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα. 

2.  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών 

που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. 

3.  Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα. 

4.  Την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων.  

5.  Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών  

διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

6.  Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση 

και είσπραξη των εσόδων της δημοτικής ενότητας.   

7.  Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των 

Τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

8.  Την τέλεση πολιτικών γάμων. 

 

        Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ρούσκας Παναγιώτης του 

Βασιλείου  και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος Σουκουβέλος Γεώργιος του 

Αποστόλου .  

 

Γ. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια 

εφημερίδα του νομού και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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