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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων 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 ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραµµα 

Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου 

και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134) 

3.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4.-Την υπ΄αριθ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 τεύχος Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

“Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα 

µε το ν. 3852/2010, όπως ισχύει” 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης” (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107)  και της παρ. 3ε  του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 

(Α΄40) αναφορικά µε τον αριθµό τον δικαιουµένων αντιµισθία αντιδηµάρχων. 

7. 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 ∆ήµο 

Ιωαννιτών, ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 112.486 κατοίκους. 

8.- Τo γεγονός ότι ο ∆ήµος Ιωαννιτών έχει  έξι (6) ∆ηµοτικές Ενότητες. 

9.-Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορούν να ορισθούν εννέα (9) Αντιδήµαρχοι 

10. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του ∆ήµου Ιωαννιτών ο οποίος 

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

11. Την  αριθ. 102/2019  απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων όπως αυτή  µε 

την οποία ανακηρύχθηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου Ιωαννιτών κατά τις εκλογές 

της 26ης Μαίου 2019. 

12. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 82/59633/20-8-2019 «Ορισµός Αντιδηµάρχων»  

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

δηµοτικού έργου γενικότερα. 

15.  Την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών. 

16.- Το από 04-09-2019 πρακτικό σύµπραξης της παράταξης «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» 

που εξέλεξε τον ∆ήµαρχο µε την παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ». 
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17. Την υπ’ αριθµ. πρωτ: 54054/4483/03-09-2019 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του 

∆ηµοτικού Συµβούλου  Ιωάννη Αϊβατίδη από την Παράταξη «ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023»  

18. Την υπ’ αριθµ. πρωτ: 54051/4482/03-09-2019 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του 

∆ηµοτικού Συµβούλου  Αριστείδη Παππά από την Παράταξη «ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2023»  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Ιωαννιτών, 

µε θητεία από 04/09/2019 µέχρι 31/12/2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και 

τους µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες ως εξής:  

 

1.- Αντιδήµαρχο Ανακύκλωσης και Καθαριότητας 

Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΗΧΑ, στον οποίο 

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

Καθαριότητας Ανακύκλωσης Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του ∆ήµου 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) ∆ιαχείρισης & 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 ∆ιεύθυνσης 

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). 

∆) Τις κατά τόπο αρµοδιότητες για τη ∆ηµοτική Ενότητα Μπιζανίου:  

� Ευθύνης της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην 

ως άνω δηµοτική ενότητα 

� Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

δηµοτική ενότητα 

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

ως άνω δηµοτική ενότητα 

� 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 

2.- Αντιδήµαρχο Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού-Πολεοδοµίας 

Μεταβιβάζουµε στην Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτική Σύµβουλο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ στην 

οποία παρέχεται αντιµισθία και η οποία θα έχει την εποπτεία και ευθύνη: 
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Α) της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του ∆ήµου Ιωαννιτών, 

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

του δήµου µας άρθρο 11. 

Β) Εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου 

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

υπηρεσίας του δήµου µας και ειδικότερα στο άρθρο 13 αυτού 

Γ) Τις κατά τόπο αρµοδιότητες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Νήσου:  

� Ευθύνης της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην 

ως άνω δηµοτική ενότητα 

� Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

δηµοτική ενότητα 

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

ως άνω δηµοτική ενότητα 

� 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 

 

3.-Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 

Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΦΩΤΙΟ ΒΑΒΒΑ στον οποίο 

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

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρµοδιότητες, 

καθώς και τις αρµοδιότητες που εκτενέστερα περιγράφονται στο άρθρο -18- του  

Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας: 

Την Προεδρία της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

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

Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

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

Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιδίως: 

� Τµήµατος Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης 

� Τµήµατος Λογιστηρίου 

� Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας 

� Τµήµατος Ταµείου 

� Τµήµατος Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού / Αποθήκης 

� Τµήµατος Κληροδοτηµάτων 

Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων (πάσης φύσεως δηµοτικών φόρων, 

τελών, δικαιωµάτων και εισφορών), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά 

και πράξεις σχετικά µε την Οικονοµική Υπηρεσία. 

Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 

πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε 

αναµόρφωση µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  
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Καθώς και του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της 

∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 

και τέλος 

της υπογραφής των αποφάσεων: 

� Αδειοδότησης εµπορικών δραστηριοτήτων και καταστηµάτων υγειονοµικού 

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

� 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 ∆ήµου Ιωαννιτών.  

 

4.- Αντιδήµαρχο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εφαρµογών Έξυπνης Πόλης 

Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟ στον 

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

στρατηγικής της δηµοτικής αρχής στον συγκριµένο τοµέα και θα έχει υπό την εποπτεία του 

τις υπηρεσίες του δήµου που ασχολούνται µε τη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

δηµότες και συγκεκριµένα : 

o Το Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

o Την πύλη παροχής πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήµου 

https://www.ioannina.gr/e-dimos/ 

Οι βασικές του αρµοδιότητές του  θα είναι : 

o Η απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης https://www.ioannina.gr/e-dimos/ 

o Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης προς τους δηµότες και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

o Η αποδοχή εισηγήσεων, τόσο από τη διοικητική ιεραρχία, όσο και από το ειδικό 

σύµβουλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης-«’Έξυπνης Πόλης», σχετικά µε τη ανάληψη 

έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιολόγηση τους σε σχέση µε την υλοποίηση 

της στρατηγικής της δηµοτικής αρχής στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Ακολούθως : 

o Σε συνεργασία µε το γραφείο τύπου του δηµάρχου εκκινεί εκστρατείες ενηµέρωσης 

και ευαισθητοποίησης των δηµοτών σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και εφαρµογών  

o Σε συνεργασία µε το νοµικό σύµβουλο µεριµνά για τη τήρηση του νοµοθετικού 

πλαισίου για τη προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικέ 

συναλλαγές των δηµοτών. 

o Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία στο δήµο των οριζόντιων εφαρµογών της δηµόσιας 

διοίκησης (όπως ΣΗ∆Ε, HRMS, CRMS, ERP…) και αναλαµβάνει κατάλληλες 
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πρωτοβουλίες για την επικοινωνία στο πολιτικό/διοικητικό επίπεδο µε τις υπηρεσίες 

του κεντρικού κράτους 

o Παρακολουθεί  τις εξελίξεις και  βέλτιστες πρακτικές σε  επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά µε  εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «Έξυπνης Πόλης» και  

εξετάζει τις δυνατότητες ενσωµάτωσης τους στο δήµο. 

Επίσης αναλαµβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για: 

o Τη δηµιουργία και τη λειτουργία του Ψηφιακού Συµβουλίου (στο οποίο προεδρεύει) 

o Τη δηµιουργία και λειτουργία του Οδικού Χάρτη για τα Ψηφιακά Ιωάννινα 

o Τη δηµιουργία και λειτουργία του Ψηφιακού Εργαστηρίου 

o Τη δηµιουργία και λειτουργία του Κέντρου Ανάπτυξης Ψηφιακών ∆εξιοτήτων 

 

5.-Αντιδήµαρχο Έργων, Υποδοµών, Ενέργειας, Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας, 

Κυκλοφοριακών-Συγκοινωνιακών θεµάτων  

 

Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΛΕΤΟ στον οποίο 

παρέχεται αντιµισθία και ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιωαννιτών, και συγκεκριµένα του άρθρου 19 του 

Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, 

� Την Προεδρία της  Οικονοµικής Επιτροπής και εποµένως την ευθύνη για όλα τα 

ζητήµατα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής 

� Την εισήγηση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου (∆ήµαρχο, ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

Οικονοµική Επιτροπή) της διενέργειας διαγωνισµών (πρόχειρων, τακτικών και 

διεθνών) σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου, την εκτέλεση των σχετικών 

αποφάσεων των ως άνω οργάνων και την έκδοση και υπογραφή των αντίστοιχων 

διακηρύξεων. 

Τις κατά τόπο αρµοδιότητες για τη δηµοτική ενότητα Ανατολής:  

� Ευθύνης της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες 

στην ως άνω δηµοτική ενότητα 

� Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στη δηµοτική ενότητα 

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

στην ως άνω δηµοτική ενότητα 

� 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 Πρωτογενούς Τοµέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας 

Περιβάλλοντος και Λίµνης: 

Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και  ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΛΕΤΣΑ στον οποία 

παρέχεται αντιµισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη του Τµήµατος Αγροτικής 

Παραγωγής και Αλιείας της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου 

Ιωαννιτών και θα έχει τις αρµοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισµό 
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εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου µας άρθρο 12 παράγραφος, καθώς επίσης και την ευθύνη 

λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. 

Θα έχει αρµοδιότητες που σχετίζονται µε όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος και του λιµναίου συστήµατος. Θα έχει επιπρόσθετα τις αρµοδιότητες για την 

περιφερειακή ανάπτυξη των δηµοτικών ενοτήτων. 

Τις κατά τόπο αρµοδιότητες για τη δηµοτική ενότητα Παµβώτιδας:  

� Ευθύνης της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην 

ως άνω δηµοτική ενότητα 

� Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

δηµοτική ενότητα 

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

ως άνω δηµοτική ενότητα 

� 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 Έργων Συντήρησης, Πρασίνου, Παιδικών Χαρών : Μεταβιβάζουµε 

στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΠΑΠΠΑ, στον οποίο παρέχεται 

αντιµισθία, ο οποίος θα έχει : 

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

∆ιεύθυνσης 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 

β)  Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισµό των θεµάτων που σχετίζονται µε την λειτουργία, τη 

συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του ∆ήµου και θα 

έχει τις αρµοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του 

δήµου µας-Άρθρο 14 παράγραφος (β1) εδάφιο 2 

γ) Την ευθύνη του Τµήµατος Συντηρήσεων Έργων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

δ) Την ευθύνη λειτουργίας του Κυνοκοµείου και της µέριµνας των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς, καθώς και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται από 

τον καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων, κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

8. Αντιδήµαρχο Τουρισµού – Επιχειρηµατικότητας και Πολιτικής Προστασίας: 

Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και  ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΩΛΗ, στον οποίο 

παρέχεται αντιµισθία ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη του Τµήµατος Τουρισµού 

της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  του ∆ήµου Ιωαννιτών  και θα έχει τις 

αρµοδιότητες  όπως αυτές αναφέρονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου 

µας άρθρο 12 παράγραφος (γ)  . 

Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας. 

Τις κατά τόπο αρµοδιότητες για τη δηµοτική ενότητα Περάµατος:  
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� Ευθύνης της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην ως 

άνω δηµοτική ενότητα 

� Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

δηµοτική ενότητα 

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

άνω δηµοτική ενότητα 

� 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 

9.- Αντιδήµαρχο Παιδείας, Πρόνοιας και Μεταναστών:  

Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτικό Σύµβουλο ΙΩΑΝΝΗ ΑΪΒΑΤΙ∆Η, στον οποίο 

παρέχεται αντιµισθία, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιευθύνσεων: 

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

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

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

οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου µας άρθρο 15  

Γ) Θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

Β. Οι πιο πάνω Αντιδήµαρχοι: 

− τελούν τους πολιτικούς γάµους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως πολιτικών 

γάµων, 

− υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις µε εντολή ∆ηµάρχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 

τους 

− εκπροσωπούν το ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα αρµοδιότητάς τους 

− ασκούν τις αρµοδιότητες που αναφέρονται σε θέµατα ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης 

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 31-12-2020 

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.  

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου Ιωαννίνων κ. ΜΩΥΣΗ 

ΕΛΙΣΑΦ αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο 

Αντιδήµαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή 

κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο ΦΩΤΙΟ 

ΒΑΒΒΑ. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των Αντιδηµάρχων οι αρµοδιότητες θα ασκούνται 

από τον ∆ήµαρχο, εκτός τα των κατά τόπους αρµοδιοτήτων που σε περίπτωση 
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απουσίας ή κωλύµατος των ορισθέντων αντιδηµάρχων η αναπλήρωση θα γίνεται από 

τους παρακάτω Αντιδηµάρχους και συγκεκριµένα:  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΗΧΑ όταν απουσιάζει ή κωλύεται 

θα τις ασκεί η Αντιδήµαρχος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ  

Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται θα τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΒΒΑ όταν  απουσιάζει ή κωλύεται θα 

τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΛΕΤΟΥ όταν  απουσιάζει ή 

κωλύεται θα τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΛΕΤΣΑ όταν  απουσιάζει ή κωλύεται 

θα τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΩΛΗ όταν  απουσιάζει ή κωλύεται θα 

τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΠΑΠΠΑ όταν  απουσιάζει ή κωλύεται 

θα τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙ∆ΗΣ  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΙΩΑΝΝΗ ΑΪΒΑΤΙ∆Η όταν  απουσιάζει ή κωλύεται 

θα τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΠΑΣ  

Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΥ όταν  απουσιάζει ή 

κωλύεται θα τις ασκεί ο Αντιδήµαρχος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιωαννιτών, στον 

πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ιωαννιτών, καθώς και σε µία τοπική εφηµερίδα 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΩΫΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι ∆ήµου Ιωαννιτών 

3. Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου 

4. Αναπληρωτές Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων ∆ήµου Ιωαννιτών 

5. Πρόεδροι  Κοινοτήτων. 

6. Εφηµερίδα «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ» 

Ε.∆.  

1. Χρον. Αρχείο 
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