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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄): «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του 
Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012.
3. Την  υπ’  αριθμ.  45892/11.8.2010  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική 
κατανομή  πληθυσμού  στις  δημοτικές  κοινότητες  του  άρθρου  2  παρ.4  του  Ν. 
3852/2010,  ο οποίος δεν είναι  δυνατόν να κατανεμηθεί,  λόγω ελλιπών στοιχείων 
τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζίτσας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 και 3 
του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου.
 

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζίτσας για τη Δημοτική περίοδο από  1/1/2013 
έως 31/8/2014 τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:

1. Γαρδίκο Βασίλειο του Σταύρου
2. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή του Ιωάννη
3. Κολιούση Ευάγγελο του Γεωργίου
4. Γκαραλέα Δημήτριο του Βασιλείου
5. Μαρκούλα Αθανάσιο του Δημητρίου.

Μεταβιβάζουμε στους ανωτέρω τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Στον κ.     Γαρδίκο Βασίλειο του Σταύρου:  

 Κατά τόπο αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας, και συγκεκριμένα:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
γ) Την  υπογραφή,  με  εξουσιοδότηση  του  δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.
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δ)  Την  επίλυση  των  προβλημάτων  των  τοπικών  κοινοτήτων  σε  συνεργασία  με  τους 
προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.

Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
Τον έλεγχο και την εποπτεία:                                                                      

1. Της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δημοτικών και Κοινόχρηστων χώρων.
2. Της Υπηρεσίας Πρασίνου-Γηπέδων.
3. Της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης -Αποχέτευσης.
4. Της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
5. Της Κατασκευής, συντήρησης και επισκευής έργων με τα μηχανήματα του Δήμου. 
6. Της καλής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του Δήμου.
7. Του ελέγχου των αποθηκών του Δήμου.
8. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
9. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 
10. Την έκδοση  βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας κ.τ.λ.

Β. Στην κ.        Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή του Ιωάννη:  

Κατά τόπο αρμοδιότητες:

Την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, και συγκεκριμένα:
α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
γ) Την  υπογραφή,  με  εξουσιοδότηση  του  δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.
δ)  Την  επίλυση  των  προβλημάτων  των  τοπικών  κοινοτήτων  σε  συνεργασία  με  τους 
προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.

Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
Τον έλεγχο και την εποπτεία:

1. Των  Διοικητικών  &  Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του 
Δήμου  (παρακολούθηση  έκδοσης,  εξόφλησης  και  υπογραφή  των  χρηματικών 
ενταλμάτων του Δήμου).

2. Των θεμάτων του προσωπικού του Δήμου (Κανονικές-Αναρρωτικές άδειες κ.λ.π.)
3. Των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
4. Των θεμάτων τύπου και δημοσίων σχέσεων.
5. Των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
6. Την έκδοση και ανάκληση αδειών καταστημάτων, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.
7. Των Κληροδοτημάτων του Δήμου.
8. Του τομέα Αγροτικών θεμάτων.
9. Τον τομέα χρήσεων γης.
10. Της εκπροσώπησης του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
11. Της τέλεσης πολιτικών γάμων.
12. Την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας κ.τ.λ.

     

Γ. Στον κ. Κολιούση Ευάγγελο του Γεωργίου:

Κατά τόπο αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, και συγκεκριμένα: 

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
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γ) Την  υπογραφή,  με  εξουσιοδότηση  του  δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.
δ) Την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων 
σε συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.
 

Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
Τον έλεγχο και την εποπτεία:

1. Του τομέα Αποκομιδής Απορριμμάτων και ανακύκλωσης
2. Του τομέα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών προς τους δημότες.
3. Του τομέα Πολιτισμού – Αθλητισμού.
4. Του τομέα Παιδείας.
5. Του τομέα Πολιτικής Προστασίας.
6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
7. Της εκπροσώπησης του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
8. Της έκδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας κ.τ.λ.

         

Δ. Στον κ. Γκαραλέα Δημήτριο του Βασιλείου:

Κατά τόπο αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και συγκεκριμένα:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
γ) Την  υπογραφή,  με  εξουσιοδότηση  του  δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.
δ)  Την  επίλυση  των  προβλημάτων  των  τοπικών  κοινοτήτων  σε  συνεργασία  με  τους 
προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.
 

Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
Τον έλεγχο και την εποπτεία:

1. Της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Του Τμήματος Προγραμματισμού.   
3. Των θεμάτων Περιβάλλοντος
4. Την παρακολούθηση και  εποπτεία των έργων του ΕΣΠΑ,  καθώς και  των μικρών 

τεχνικών έργων.
5. Της τέλεσης πολιτικών γάμων.    
6. Της εκπροσώπησης του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
7. Της έκδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας κ.τ.λ.

Ε. Στον κ. Μαρκούλα Αθανάσιο του Δημητρίου:

Κατά τόπο αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, και συγκεκριμένα:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 
ανωτέρω δημοτική ενότητα.
γ) Την  υπογραφή,  με  εξουσιοδότηση  του  δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν 
στα όρια της ανωτέρω δημοτικής ενότητας.
δ)  Την  επίλυση  των  προβλημάτων  των  τοπικών  κοινοτήτων  σε  συνεργασία  με  τους 
προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.
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Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
Τον έλεγχο και την εποπτεία:

1. Τον τομέα Διαχείρισης δασών.
2. Τον τομέα των ετεροδημοτών.
3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.    
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
5. Της έκδοσης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας κ.τ.λ.

Στην περίπτωση απουσίας  ή  κωλύματος  Αντιδημάρχου  τις  αρμοδιότητες  ασκεί  ο 
Δήμαρχος. 

Τις  κατά  τόπο  αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου  κ.  Γαρδίκου  Βασίλειου  όταν 
απουσιάζει  ή  κωλύεται  ασκεί  ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Μαρκούλας Αθανάσιος,  τις  κατά 
τόπο  αρμοδιότητες  της  Αντιδημάρχου  κ.  Αλεξούδη-Γκαβρέση  Παρασκευής  όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κολιούσης Ευάγγελος, τις κατά τόπο 
αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κολιούση Ευάγγελου όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί  η  Αντιδήμαρχος  κ.  Αλεξούδη-Γκαβρέση  Παρασκευή,  τις  κατά  τόπο 
αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου  κ.  Μαρκούλα  Αθανασίου  όταν  απουσιάζει  ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρδίκος Βασίλειος τις κατά τόπο αρμοδιότητες 
του  Αντιδημάρχου  κ.  Γκαραλέα  Δημητρίου  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται  ασκεί  ο 
Αντιδήμαρχος κ. Μαρκούλας Αθανάσιος.
Η αναπλήρωση του Δημάρχου γίνεται  από τους  Αντιδημάρχους με  τη σειρά που 
ορίζονται στην απόφαση αυτή. 
Έμμισθοι  Αντιδήμαρχοι  ορίζονται  οι:  Γαρδίκος  Βασίλειος,  Αλεξούδη-Γκαβρέση 
Παρασκευή  και  Γκαραλέας  Δημήτριος  και  άμισθοι  οι:  Κολιούσης  Ευάγγελος  και 
Μαρκούλας Αθανάσιος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                  
1. Δ/νση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης
2. Οριζόμενους Αντιδ/χους
3. Δημοτικούς Συμβούλους
4. Υπηρεσίες Δήμου
5. Προέδρους Τ.Σ.
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