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                                    ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Πάργας» 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος 

Έχοντας 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 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. Τις διατάξεις του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), 
αναφορικά με την αντιμισθία. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των 
διοικητικών οργάνων- Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή 

7. Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»(ΦΕΚ 134/τ. 
Α’/09-08-2019), όπως ισχύει. 

8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Πάργας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του 
ανέρχεται στους 11.866 κατοίκους. 

9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πάργας έχει δύο(2) Δημοτικές Ενότητες. 
10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 
11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1709/11-07-2013)΄, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 3168/12.09.2017,  ΦΕΚ Β559/22.02.2019, ΦΕΚ 3214 Β14-
09-2017). 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/108046_fek_3168-12.09.2017_teyxos_b_.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/04/559.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/04/559.pdf
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13. Την από 14/04/2020 παραίτηση του κ. Μίχα Σπυρίδωνα, ο οποίος είχε ορισθεί ως 
αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων με την υπ΄αριθμ. 8251/04-09-2019 
απόφαση Δημάρχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ορίζει  τον κ. Δημήτριο Μπούσιο,  από τη Δημοτική Παράταξη της πλειοψηφίας, 
ως Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, και  θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσης έως  την 30-09-2020,  και του  μεταβιβάζει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

Καθ΄ύλην αρμοδιότητες: 
1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και 

έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των: 
Προσόδων, ΤΑΠ, Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου,  Ταμειακής Βεβαίωσης 
Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, 
Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού 
εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας,  Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων. 

2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:  
- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του 
Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, 
Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.   
- Θέματα  εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των Πολιτών.  
- τη λειτουργία των ΚΕΠ.  
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.  
3. Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και ιδίως: 

 Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της 
τρίτης ηλικίας, της λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών, την εφαρμογή 
κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων 
κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. 

- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ, την 
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της 
περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του 
Δήμου. 
-Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Δομών: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ, Κέντρο Κοινότητας και Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
- τη λειτουργία του Γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ 
-τις αρμοδιότητες της παιδείας, της  δια βίου μάθησης και του πολιτισμού 
- τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και 
Κοινωνικές εκδηλώσεις. 

-την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. 

4.Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των 
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οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.  

5.Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να 
προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες 

6.Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται 
διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.  
 

 Κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου: 
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε 
αυτήν. 
 -Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που 
εκδίδονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου.  
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους 
εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
 
- Ορίζεται ως μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάργας  
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος: 

 του Αντιδημάρχου Μπούσιου Δημητρίου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος Μάρκου Δημήτριος 

 του Αντιδημάρχου Απόστολου Σιδέρη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος 
Μπούσιος Δημήτριος 

 
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Μάρκου Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. 
Μπούσιο Δημήτριο. 
Δ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του 
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει 
ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
   Ο      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

Εσωτερική Διανομή: 
2.Οριζόμενος Αντιδήμαρχος 
3.Όλες οι Δ/νσεις και τα τμήματα του Δήμου 
Κοινοποίηση: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό  
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