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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

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 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/16-06-2011) 

και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'), αναφορικά με τον ορισμό 

Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και ειδικότερα: α. Τη διάταξη της παρ. 1 

εδάφιο 1 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με την οποία ''το Δήμαρχο 

επικουρούν οι αντιδήμαρχοι, β. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 2 του άρθρου 59 σύμφωνα με 

τις οποίες: 1ον αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας τους οποίους ορίζει ο 

Δήμαρχος και τους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά 

τόπον'' 

3. Τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 αναφορικά με τον αριθμό τον δικαιουμένων 

αντιμισθία αντιδημάρχων. 

4.  Τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

5. 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 

Ιωαννιτών, ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 112.486 κατοίκους και έξι (6) Δημοτικές 

Ενότητες. 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ιωαννιτών ο οποίος 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2138/23-9-2011 και ισχύει. 

7. Την αριθ. 129/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων όπως αυτή 

διορθώθηκε με τις αριθ. 135/2014, 144/2014, 145/2014, 170/2014, 183/2014 αποφάσεις 

και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 122/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου 

Ιωαννιτών κατά τις εκλογές του Μαΐου 2014. 

 7. Την υπ' αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι 

και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τ.Α της χώρας σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 όπως αυτός 

ισχύει. 

8. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του 



δημοτικού έργου γενικότερα. 

9.  Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ιωαννιτών σε εννέα (09), με διάρκεια θητείας 

από 01-03-2017 μέχρι 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, Ειδικότερα: 

 

1. Αντιδήμαρχο Πρασίνου , Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Κυκλοφοριακών και 

συγκοινωνιακών θεμάτων : Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο 

της πλειοψηφίας Ελένη Βασιλείου, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, η οποία θα έχει 

την εποπτεία και ευθύνη   του τμήματος πρασίνου και του γραφείου πρασίνου της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  και θα έχει τις 

αρμοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου 

μας και ειδικότερα άρθρο 14 παράγραφοι δ και δ1  και την εποπτεία και ευθύνη των 

αρμοδιοτήτων Του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Εγκαταστάσεων & Αδειών 

Μεταφορών της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως αυτές 

αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας και ειδικότερα  άρθρο 19 

παράγραφος (β) εδάφιο  1 και 2   

 
2. Αντιδήμαρχο Χωροταξικού σχεδιασμού και Πολεοδομίας : Μεταβιβάζουμε στον 

Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γεώργιο Βίνη, στον οποίο 

παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως 

αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας και ειδικότερα στο 

άρθρο 13  αυτού  και : 

 Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Παμβώτιδος και την δημοτική 

ενότητα Μπιζανίου. 

   Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις  

ως άνω δημοτικές  ενότητες 

  Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις 

ως άνω δημοτικές ενότητες 

   Υπογραφής των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των  δημοτικών  ενοτήτων Παμβώτιδας και 

Μπιζανίου. 

  Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τους 

Πρόεδρους  των  δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

  Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα των  δημοτικών  ενοτήτων. 

3.  Αντιδήμαρχο Οικονομικών: Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο 

της πλειοψηφίας Γιωτίτσα Θωμά, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την 



εποπτεία και  ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, τις 

παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, καθώς και τις αρμοδιότητες που εκτενέστερα 

περιγράφονται στο άρθρο -18- του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας: 

 Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής  

-  Την διοίκηση – την παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο της  οικονομικής  

λειτουργίας του Δήμου.  

-  Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και  της λειτουργίας  

της οικονομικής επιτροπής 

  

 Την εποπτεία και ευθύνη καθώς και τον έλεγχο όλων των Τμημάτων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως: 

 Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης 

 Τμήματος Λογιστηρίου 

 Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας 

 Τμήματος Ταμείου 

 Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού / Αποθήκης 

 Τμήματος Κληροδοτημάτων 

 Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων (πάσης φύσεως δημοτικών 

φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών) και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 

των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 

(άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. ε Ν 3852/2010, άρθρο 22 Β.Δ 15-06-1959) καθώς και όλα 

τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική 

Υπηρεσία. 

 Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, 

Οικονομική Επιτροπή) της διενέργειας διαγωνισμών (πρόχειρων, τακτικών και 

διεθνών) υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων 

των ως άνω οργάνων και την έκδοση, υπογραφή των αντίστοιχων διακηρύξεων. 

 

4. Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Τουρισμού: Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  

Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Γκόλα, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, 

ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

του Δήμου Ιωαννιτών και ειδικότερα των τμημάτων: 

Α) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και θα έχει τις 

αρμοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου 

μας άρθρο 12 παράγραφος  (β) και  

Β) Τουρισμού  και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 12 παράγραφος (γ)  . 

Γ) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 Δ)Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης της λειτουργίας  της    

επιτροπής ποιότητας ζωής  

Ε) Της υπογραφής των αποφάσεων: 



 Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου. 

 Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  

 Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων  

 Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  

 Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων 

 Επιβολή προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων . 

 Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί 

σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών.  

 

ΣΤ) τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων και τη Δημοτική 

Κοινότητα Νήσου. 

 Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ως 

άνω δημοτικές ενότητες 

 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις 

ως άνω δημοτικές ενότητες 

 Υπογραφής των αποφάσεων του Δημάρχου για μεταβολές στα Δημοτολόγια και 

Μητρώα Αρρένων. 

 Υπογραφής των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Νήσου 

 Συνεργασίας με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των 

προβλημάτων τους. 

 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα των δημοτικών ενοτήτων. 

 

5. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και 

συντήρησης και λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου: Μεταβιβάζουμε στον 

Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Δημήτριο Κατηρτσίδη, στον οποίο 

παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου   του Δήμου Ιωαννιτών και 

ειδικότερα των τμημάτων: 

Α) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται 

στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 14 παράγραφος (α) 

 Β) Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως αυτές 

αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 14 παράγραφος 

(γ)   

 Γ)Γραφείο κοιμητηρίων του τμήματος πρασίνου και κοιμητηρίων  της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου και θα έχει τις αρμοδιότητες  

όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 14 

παράγραφος (δ2)  . 



Δ)την  Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, 

τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών  που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου 

και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας 

του δήμου μας Άρθρο 14  παράγραφος (β1) εδάφιο 2  

Ε) την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων 

κλπ) και  δράσεις  για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 12  παράγραφος (α17) . 

 

ΣΤ) τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Ανατολής  

 Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην 

ως άνω δημοτική ενότητα 

 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 

ως άνω δημοτική ενότητα 

 Υπογραφής των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ανατολής. 

 Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τον 

Πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας 

6. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας, Αθλητισμού και 

Εθελοντισμού: Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας 

Παντελή Κολόκα, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία 

και ευθύνη των Διευθύνσεων: 

Α) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού και θα έχει τις αρμοδιότητες  

όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 16 . 

Β) Κοινωνικής προστασίας, και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον 

οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 15 και 

 

Γ) τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Περάματος 

 Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην 

ως άνω δημοτική ενότητα 

 Μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 

ως άνω δημοτική ενότητα 

 Υπογραφής των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Περάματος. 

 Συνεργασίας με τους εκπροσώπους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων και τον 

Πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

 Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας. 

7. Αντιδήμαρχο Υποδομών & Ενέργειας: Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό 



Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ιωάννη Λιόντο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος 

θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, 

και συγκεκριμένα του άρθρου 19 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, 

πλην αυτών που αναφέρονται στην  παράγραφο  (β) εδάφιο 1 και  2  του ιδίου άρθρου. 

 

8. Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού : Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο 

και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αθανάσιο Μανταλόβα, στον οποίο δεν 

παρέχεται αντιμισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και  ευθύνη της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Ιωαννιτών, και θα έχει τις 

αρμοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου 

μας άρθρο 11. 

 

9. Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης υπαίθρου πρωτογενούς τομέα & προστασίας                          

διαχείρισης υδάτινων πόρων: Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο 

της πλειοψηφίας Βασιλική Μέγα, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, η οποία θα έχει την 

εποπτεία και ευθύνη  του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών, και θα έχει τις αρμοδιότητες  όπως 

αυτές αναφέρονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 12 

παράγραφος (α) πλην του εδαφίου   17  αυτής. 

 

Β.  Οι πιο πάνω Αντιδήμαρχοι: 

 τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως πολιτικών 

γάμων, 

 υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους 

 εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους 

 ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Γ. 1. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του 

προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται για το 

διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, ήτοι έως 31/08/2019. 

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.  

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, 

αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος 

Νικόλαος Γκόλας  και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα 

καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Μανταλόβα  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων οι αρμοδιότητες θα ασκούνται 

από τον Δήμαρχο, εκτός τα των κατά τόπους αρμοδιοτήτων που σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος των ορισθέντων αντιδημάρχων η αναπλήρωση θα γίνεται από 

τον αντιδήμαρχο  κ. Νικόλαο Γκόλα  



Δ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Εντεταλμένος Σύμβουλος  Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας: Ορίζουμε 

Εντεταλμένο Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Δημήτριο Νάστο, ο 

οποίος θα έχει την εποπτεία  και ευθύνη του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής 

Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.   

 

2. Εντεταλμένος Σύμβουλος  διαχείρισης του μηχανολογικού εξοπλισμού : Ορίζουμε 

Εντεταλμένο Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αρλέτο Ηλία, υπεύθυνο 

για τη διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού του γραφείου συντήρησης οχημάτων . 

 

3. Εντεταλμένος Σύμβουλος  Κληροδοτημάτων : Ορίζουμε Εντεταλμένο Σύμβουλο την  

Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Γεωργία Γιώτη, υπεύθυνη για την εποπτεία καθώς 

και τον έλεγχο του τμήματος Κληροδοτημάτων της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ιωαννιτών 

 

4. Εντεταλμένος Σύμβουλος  λαϊκών αγορών και νεκροταφείων: Ορίζουμε 

Εντεταλμένο Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Ελευθέριο Δοβανά, 

υπεύθυνο για τη λειτουργία των θεμάτων που άπτονται των λαϊκών αγορών και των 

νεκροταφείων του Δήμου  

 

5. Εντεταλμένος Σύμβουλος μεριμνας αδέσποτων ζώων συντροφιάς : Ορίζουμε 

Εντεταλμένο Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Χαράλαμπο Μπρέχα 

υπεύθυνο για  το κυνοκομείο και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που 

εκδίδονται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων κατ΄ εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Θωμάς Κ. Μπέγκας 

 

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Ιωαννιτών 

3. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Ιωαννιτών 

1. Οριζόμενοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Δήμου Ιωαννιτών 

4. Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Δήμου Ιωαννιτών 

5. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων. 

6. Πρόεδροι, Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 

7. Εφημερίδα «Ανεξάρτητος» 

 

Ε.Δ.  

1. Χρον. Αρχείο 

 


