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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 971/2019 απόφασης Δημάρχου ως προς τον ορισμό Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 396/2020
Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του
Ν.4555/18)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του
ν.3852/2010, αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου (παρ.
12 άρθρο 283 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4604/2019), όπως αυτός εμφανίζεται
στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ.11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’
3465), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20.3.2014 όμοια απόφαση (Β’ 698). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012 για το Δήμο Πωγωνίου , ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 8.960
κατοίκους και έξι (6) Δημοτικές Ενότητες.
5. Την Αρ. Εγκυκλιου 82/2019 του ΥΠΕΣ .
6. Την αριθ. 104/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων αριθμός πράξης 153/2019 με την οποία
ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πωγωνίου κατά τις εκλογές του Μαΐου 2019.
7. Την υπ’ αριθμ. 971/2019 απόφαση Δημάρχου Πωγωνίου για ορισμό αντιδημάρχων
8. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/2019) «΄Αμισθοι Αντιδήμαρχοι»
9. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου
γενικότερα.
10. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την 971/2019 απόφαση Δημάρχου Πωγωνίου ως προς τα εξής:
Α. Ορίζει επιπλέον δύο άμισθους Αντιδημάρχους στο Δήμου Πωγωνίου και επανακαθορίζει
τις αρμοδιότητες ενός έμμισθου Αντιδημάρχου, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, έως 31/12/2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως
παρακάτω:
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1) Επανακαθορίζει τις αρμοδιότητες του έμμισθου Αντιδημάρχου, Δημοτικού Συμβούλου της
πλειοψηφίας, κ. Σιούτη Μιχαήλ του Ιωάννη ως εξής :

Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας
α. Θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πωγωνίου ΑΔΑ: ΨΡ9ΩΩ1Ω- 0ΒΦ) και συγκεκριμένα:
Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, Αρμοδιότητες Τμήματος
Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.
β. Επίσης τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας
(άρθρο 9 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πωγωνίου ΑΔΑ: ΨΡ9ΩΩ1Ω- 0ΒΦ και συγκεκριμένα: Αρμοδιότητες
Σχεδιασμού/ Συντονισμού/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Αρμοδιότητες Εποπτείας και
Ελέγχου, Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών, Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας.
γ. Αρμοδιότητες τομέα πρόνοιας
δ. Επίσης την εποπτεία του προσωπικού των γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Πωγωνίου.
Επίσης τις κατά τόπο αρμοδιότητες για την Δ.Ε. Καλπακίου:
- Έχει την ευθύνη και μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των
υδραυλικών έργων ύδρευσης, και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού
(γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, υδρόμετρα, χλωρίωση υδατοδεξαμενών,
αναλύσεις νερού κλπ) της ΔΕ ευθύνης του.
-Την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα ευθύνης του.
-Την εποπτεία της Δ.Ε. ευθύνης του σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών
Κοινοτήτων.
-Την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και τις πράξεις που
σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.
-Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρησης φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεων μόνιμης
κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.
-Τη συνεπικουρία, στον υπεύθυνο για το προσωπικό Αντιδήμαρχο, στη λειτουργία των
Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε ευθύνης του.
Ο κατά τόπους Αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που μεταφέρεται στα όρια της
ευθύνης του για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου/εργασιών.

2) Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βίλλη Αριστοτέλη του Ευστρατίου,
ως άμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:
Καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Δημόσιας υγείας
α. Αρμοδιότητες τομέα Υγείας,
- που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πωγωνίου (Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής
Προστασία, Παιδείας και Πολιτισμού/ Αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/
Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, παρ. 4 και Αρμοδιότητες Εφαρμογής
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, παρ. 4)
-Έχει την ευθύνη και μεριμνά για την καλή λειτουργία περιφερειακών αγροτικών ιατρείων.
β. Επίσης
- Την συνεπικουρία με τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Δελβινακίου και όσον αφορά την Τ.Κ.
Δελβινακίου:
-Στην επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης της
Τ.Κ. Δελβινακίου. (Εκτός της χλωρίωσης υδατοδεξαμενών, αναλύσεις νερού που αφορούν τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο).
-Στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
2

-Στην εποπτεία της Τ.Κ. Δελβινακίου σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο.
-Στην υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και τις πράξεις που
σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Τ.Κ. Δελβινακίου.
-Στη θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρησης φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεων μόνιμης
κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό που αφορούν την παραπάνω
Τ.Κ.
-Στην συνεπικουρία, στον υπεύθυνο για το προσωπικό Αντιδήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε.
Δελβινακίου, για το προσωπικό που μεταφέρεται στην Τ.Κ. Δελβινακίου για την εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου/εργασιών.

3) Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιούνη Αναστάσιο του Αθανασίου, ως
άμισθο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:
Καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
α. Αρμοδιότητες Παιδείας – Νεολαίας – Αθλητισμού - Πολιτισμού
-Τη ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση
της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
-Ζητημάτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πωγωνίου (Ενότητα Δ: Υπηρεσίες
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού/ Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων
Κοινωνικής Προστασίας, παρ. 5 / Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και Δια Βίου Μάθησης/
Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
-Ζητημάτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πωγωνίου (Ενότητα Ε: Υπηρεσίες
Υποστήριξης/ Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών/Αρμοδιότητες
Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου/ Δ1 Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας,
παρ. 9, 11 και 13.
- Την ευθύνη για τα ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου.
- Την ευθύνη και μέριμνα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικών εορτών, εθνικών επετείων
και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β. Επίσης
-Την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και τις πράξεις που
σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του
δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µετά
την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου, για
λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Β. Αναπλήρωση Αντιδημάρχων
1. Τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σιούτη Μιχαήλ όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, ασκεί ο Δήμαρχος κ. Καψάλης Κωσταντίνος.
2. Τις καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιούνη Αναστάσιου
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιούτης Μιχαήλ
3. Τις καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βίλλη Αριστοτέλη όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλίτσης Νικόλαος.
4. Τις καθ΄ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλίτση Νικόλαο όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βίλλης Αριστοτέλης (σε αντικατάσταση του
αντίστοιχου χωρίου της υπ’αριθμ. 971/2019 απόφασης Δημάρχου Πωγωνίου ).
Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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