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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  Καναλλάκι: 29/09/2020 
ΔΘΜΟ ΠΑΡΓΑ                                                                                                   Αρ. Πρωτ:  9569 
ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΗΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟΤ                                                                   
 Σαχ. Δνςθ:  Αχζροντοσ 29                                                                   
Σ.Κ. : 480 62 Καναλλάκι 
Σθλ.  : 2684360312                                                 
Πλθρ : Σςιλιμπϊκου κ.                                          
Fax  : 2684029021 
e-mail : dtsilibokou@gmail.com            
              
ΘΕΜΑ: «Οριςμόσ Αντιδθμάρχων Διμου Πάργασ» 

 
ΑΠΟΦΑΘ  Α/Α 440 

 
Ο Διμαρχοσ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Α' 87), όπωσ αντικαταςτάκθκε από 
τθν παρ.1 του άρκρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ Ι, αναφορικά με 
τον οριςμό των Αντιδθμάρχων και τθν αναπλιρωςθ του Δθμάρχου και από το άρκρο 5 του 
Ν.4623/2019 (Α' 134) και από ηο άρθρο 47 ηοσ Ν.4647/19 (Α’ 204) αναθορικά με ηοσς 

άμιζθοσς Ανηιδημάρτοσς. 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
3.  Σθν υπ' αρικ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεφχοσ B’) απόφαςθ ΤΠ.Ε. 

"Πρωτοβάκμιοι και Δευτεροβάκμιοι Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Χϊρασ, ςφμφωνα 
με το ν. 3852/2010, όπωσ ιςχφει." 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Α' 87), όπωσ τροποποιικθκε από το 
άρκρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και τθσ παρ. 3 ε' άρκρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά 
με τθν αντιμιςκία. 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεφχοσ Α'): «Κφρωςθ του Κϊδικα 
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» Περί μεταβίβαςθσ αρμοδιότθτασ των 
διοικθτικϊν οργάνων- Εξουςιοδότθςθ των διοικθτικϊν οργάνων προσ υπογραφι 

6. Σον Ν.4623/2019 «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, διατάξεισ για τθν ψθφιακι 
διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα»(ΦΕΚ 134/τ. Α’/09-
08-2019), όπωσ ιςχφει. 

7. Σα επίςθμα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ ζτουσ 2011 (αποφ. ΓΠ-
191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Διμο Πάργασ, ςφμφωνα με τα οποία ο πλθκυςμόσ του 
ανζρχεται ςτουσ 11.866 κατοίκουσ. 

8. Σο γεγονόσ ότι ο Διμοσ Πάργασ ζχει δφο(2) Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. 
9. Σθν εγκφκλιο ΤΠ.Ε. εγκ.82/59633/20.08.2019:Οριςμόσ Αντιδθμάρχων. 
10. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Οριζμός Ανηιδημάρτων 
11. Σον Οργανιςμό Εςωτερικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου. (ΦΕΚ 1709/11-07-2013)ϋ, όπωσ 

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

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
Α. Ορίηει τουσ κατωτζρω δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ ωσ Αντιδθμάρχουσ του Διμου Πάργασ, με κθτεία 
από  τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ ζωσ και τισ 30-09-2022, εντόσ τθσ τρζχουςασ 

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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δθμοτικισ περιόδου, και τουσ μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 

1. Ορίηει  τον κ. Μποφςιο Δθμιτριο,  από τθ Δθμοτικι Παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ, ωσ Αντιδιμαρχο, 
για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Φαναρίου με αντιμιςκία, και κθτεία από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςθσ ζωσ τθν 30-09-2022, και του μεταβιβάηει τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ: 

Κακ΄ φλθν αρμοδιότθτεσ: 
1. Οικονομικϊν κεμάτων  και ιδίωσ τθν οργάνωςθ, διοίκθςθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και 

ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν του Σμιματοσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα των: 
Προςόδων, ΣΑΠ, Σελϊν Κακαριότθτασ-Φωτιςμοφ, Ελζγχου Δθμοτικισ Περιουςίασ,  Σαμειακισ 
Βεβαίωςθσ Ειςπράξεων, Κοινοποιιςεων φορολογθτζασ φλθσ, Προχπολογιςμοφ, Εκκακάριςθσ 
Δαπανϊν, Προμθκειϊν, Λογιςτθρίου – Διπλογραφικοφ, Σαμείου, Διαχείριςθσ υλικϊν και 
αποκεματικοφ εξοπλιςμοφ γραφείων, Μιςκοδοςίασ,  Ελζγχου Κοινόχρθςτων Χϊρων. 

2. Διοικθτικϊν κεμάτων  και ιδίωσ:  

 Σθν οργάνωςθ, διοίκθςθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν του 
Σμιματοσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα τθσ Γραμματείασ Οργάνων Διοίκθςθσ, 
Λθξιαρχείου, Δθμοτολογίου, Δθμοτικισ Κατάςταςθσ, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωςθσ.   

 Θζματα  εξυπθρζτθςθσ και ενθμζρωςθσ των Πολιτϊν.  

 τθ λειτουργία των ΚΕΠ.  

 τθ διαφάνεια και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.  

 τθ λειτουργία του προγράμματοσ Διαφγεια.  
3. Σθν ευκφνθ Θεμάτων ακλθτιςμοφ, πολιτιςμοφ και νεολαίασ και ιδίωσ, ςε κζματα ακλθτιςμοφ, 

πολιτιςμοφ και πρόλθψθσ παραβατικότθτασ, τθ χοριγθςθ τθσ χριςθσ και διάκεςθσ των αικουςϊν  
και χϊρων του Διμου  για πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, κακϊσ επίςθσ  και τθν 
ανάπτυξθ υποςτιριξθσ δράςεων πολιτιςμοφ . 

4. Να ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Διμου τα κζματα των αρμοδιοτιτων των υπθρεςιϊν, των 
οποίων προΐςταται και να αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν αποφάςεων.  

5. Να αςκεί πολιτικι εποπτεία επί των δράςεων που άπτονται των αρμοδιοτιτων του και να 
προωκεί πολιτικζσ κατευκφνςεισ προσ τισ υπθρεςίεσ 

6. Οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ αςκοφνται με εξαίρεςθ τισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ που υπάγονται 
διοικθτικά ςτισ παραπάνω κεντρικζσ υπθρεςίεσ.  

Κατά τόπον αρμοδιότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Φαναρίου: 

 Σθν ευκφνθ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αρμοδιότθτασ εποπτείασ του προςωπικοφ που υπθρετεί ςε αυτιν. 

 Σθ ςυνεργαςία με τουσ προζδρουσ των ςυμβουλίων των κοινοτιτων και τουσ εκπροςϊπουσ 
των κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τουσ. 

 Τη θεώρηζη γνηζίοσ σπογραθών 

 
Ορίηεται ωσ μζλοσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ του Διμου Πάργασ (άρκρο 74 του ν. 3852/2010, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει) 

2. Ορίηει  τον κ. Δθμιτριο Μάρκου,  από τθ Δθμοτικι Παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ, ωσ Αντιδιμαρχο, 
για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Φαναρίου με αντιμιςκία, και  κθτεία από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςθσ ζωσ τθν 30-09-2022,  και του  μεταβιβάηει τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ: 

Κακ' φλθν αρμοδιότθτεσ:  
Σθν οργάνωςθ, εποπτεία , παρακολοφκθςθ, ευκφνθ, ζλεγχο λειτουργίασ και ςυντονιςμό των 
υπθρεςιϊν και οργανικϊν μονάδων του Διμου ςχετικϊν με:  

1. Σεχνικά Ζργα και ιδίωσ  τθν εποπτεία και ευκφνθ των Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, Περιβάλλοντοσ και 
Πολεοδομίασ, Σεχνικισ και Γραμματειακισ Τποςτιριξθσ - Σεχνικό Αρχείο, Προγραμματιςμοφ, 
Μελετϊν και Επίβλεψθσ Ζργων, Εκτζλεςθσ Μεγάλων Ζργων Οδοποιίασ, Εκτζλεςθσ Κτιριακϊν 
Ζργων, Εκτζλεςθσ Ζργων Τπαίκριων Χϊρων, Εκτζλεςθσ Ζργων Θλεκτροφωτιςμοφ, Δικτφων, 
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τεχνικϊν υνεργείων, Προγραμματιςμοφ και Οργάνωςθσ Μελετϊν - Επίβλεψθσ ζργων. Θζματα 
λειτουργίασ και οργάνωςθσ των Σεχνικϊν Μικρϊν Ζργων Οδοποιίασ, Κακαριότθτασ Τπαίκριων 
Χϊρων,  Θλεκτροφωτιςμοφ, Δικτφων και τεχνικϊν υνεργείων.  

2. Σθν εποπτεία και ευκφνθ του Περιβάλλοντοσ  

 τθν επίβλεψθ μελετϊν και ζργων προςταςίασ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και Ανακφκλωςθσ. 

 τθν ευκφνθ του τομζα Ανάπτυξθσ, Οικολογίασ, Ενζργειασ και εναλλακτικϊν μορφϊν 
ενζργειασ, ζρευνασ  και τεχνολογίασ 

3. Σθν οργάνωςθ, εποπτεία , παρακολοφκθςθ, ευκφνθ, ζλεγχο λειτουργίασ και ςυντονιςμό των 
υπθρεςιϊν και οργανικϊν μονάδων του Διμου ςχετικϊν με:  

 Σισ αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ Κίνθςθσ και Αποκικθσ Τλικϊν Εξοπλιςμοφ Τπθρεςιϊν του 
Διμου. 

 Σθν ευκφνθ τθσ υντιρθςθσ και Επιςκευισ Θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και 
Διαχείριςθσ Τλικϊν, Καυςίμων, ανταλλακτικϊν μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Σον ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ  

 Σθν εποπτεία και ευκφνθ των κοιμθτθρίων  

 Σθν ευκφνθ των Δαςϊν, δθμοτικϊν και κοινοτικϊν καλλιεργθτικϊν εκτάςεων και  
βοςκοτόπων, προςταςία και διαχείριςθ των υδάτινων πόρων.  

 Σων κεμάτων πρωτογενοφσ τομζα(Αγροτικισ ανάπτυξθσ, Κτθνοτροφίασ, Αλιείασ) 
 4. Σθ διαχείριςθ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων και των εν γζνει κεμάτων που ςυνδζονται με 
χρθματοδοτιςεισ ςτα πλαίςια προγραμμάτων χρθματοδότθςθσ 

 Να ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Διμου τα κζματα των αρμοδιοτιτων των 
υπθρεςιϊν, των οποίων προΐςταται και να αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν 
αποφάςεων.  

 Να αςκεί πολιτικι εποπτεία επί των δράςεων που άπτονται των αρμοδιοτιτων του και να 
προωκεί πολιτικζσ κατευκφνςεισ προσ τισ υπθρεςίεσ 

 Οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ αςκοφνται με εξαίρεςθ τισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ που 
υπάγονται διοικθτικά ςτισ παραπάνω κεντρικζσ υπθρεςίεσ. 

  Κατά τόπον αρμοδιότθτεσ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ Φαναρίου. 

 Σθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ των ζργων και των εργαςιϊν 
που εκτελοφνται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα, τόςο από τισ υπθρεςίεσ του Διμου όςο και από 
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (π.χ. ιδιϊτθσ εργολάβοσ).  

 Σθν ευκφνθ των χϊρων και τθσ λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν  

 Σισ δράςεισ για τα αδζςποτα ηϊα  ςτθ δθμοτικι ενότθτα 

 Σθ μζριμνα για τθ διατιρθςθ του εξοπλιςμοφ, που βρίςκεται ςτθ δθμοτικι ενότθτα, ςε 
κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

 Σθν ευκφνθ τθσ κακαριότθτασ όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ περιφζρειασ 
τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Φαναρίου, τθσ αποκομιδισ  και διαχείριςθσ των αποβλιτων, τθσ 
ανακφκλωςθσ και τθσ οργάνωςθσ και διάκεςθσ των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
που απαιτοφνται κάκε φορά ςε κεντρικό επίπεδο. 

 Ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ ςτα όρια τθσ δθμοτικισ ενότθτασ τθσ ςυντιρθςθσ και 
διαχείριςθσ των ςυςτθμάτων φδρευςθσ, άρδευςθσ και αποχζτευςθσ και των αντλιοςταςίων.  

 Σθν ςυνεργαςία με τουσ Προζδρουσ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν και τοπικϊν 
κοινοτιτων και τουσ εκπροςϊπουσ των τοπικϊν κοινοτιτων τθσ δθμοτικισ ενότθτασ για τθν 
επίλυςθ των προβλθμάτων τουσ, ςτα πλαίςια των μεταβιβαηομζνων αρμοδιοτιτων.                                                                      

 Σθν υπογραφι βεβαιϊςεων, πιςτοποιθτικϊν και λοιπϊν διοικθτικϊν εγγράφων τα οποία 
εκδίδονται από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ δθμοτικισ ενότθτασ, 
και άπτονται των αρμοδιοτιτων του.                      

 Να κεωρεί το γνιςιο υπογραφϊν 

 Να αναπλθρϊνει τον Διμαρχο για τθν τζλεςθ πολιτικϊν γάμων.  

 Σον ζλεγχο και προςταςία  τθσ Δθμοτικισ Περιουςίασ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. 
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Ορίηεται ωσ μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ (άρκρο 74 του ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει) 

3.Ορίηει  τον κ. πυρίδωνα Πιτςαρό,  από τθ Δθμοτικι Παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ, ωσ Αντιδιμαρχο, 
για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Πάργασ, με αντιμιςκία, και κθτεία από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςθσ ζωσ  τθν 30-09-2022,  και του  μεταβιβάηει τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ: 
 

1. Να προΐςταται των αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν με ζδρα τθν Πάργα, με εξαίρεςθ τθν ζκδοςθ 
των πράξεων που προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ για το διοριςμό, τισ κάκε είδουσ 
υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, τθ ςφνταξθ των εκκζςεων αξιολόγθςθσ και τθν άςκθςθ του 
πεικαρχικοφ ελζγχου.  

2. Να εκδίδει τισ άδειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ που διζπουν τισ αρμοδιότθτεσ των 
υπθρεςιϊν, των οποίων προΐςταται, εκτόσ εάν άλλωσ προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. 

3. Να ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Διμου τα κζματα των αρμοδιοτιτων των υπθρεςιϊν, 
των οποίων προΐςταται και να αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν αποφάςεων. 

4. Να αςκεί πολιτικι εποπτεία επί των δράςεων που άπτονται των αρμοδιοτιτων του και να 
προωκεί πολιτικζσ κατευκφνςεισ προσ τισ υπθρεςίεσ που προΐςταται.  

5. Σθ ςυνεργαςία με τουσ προζδρουσ των κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τουσ. 
6. Σθν αναπλιρωςθ του Δθμάρχου για τθν τζλεςθ πολιτικϊν γάμων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα. 
7. Σον ζλεγχο και τθν προςταςία τθσ δθμοτικισ περιουςίασ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. 
8. Σθν υπογραφι των αδειϊν καταλιψεων κοινοχριςτων χϊρων τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. 
9. Σισ δράςεισ για τα αδζςποτα ηϊα  ςτθ δθμοτικι ενότθτα. 
10. Τη θεώρηζη γνηζίοσ σπογραθών 

11. Την οργάνωζη, διοίκηζη, παρακολούθηζη, ζσνηονιζμό και έλεγτο όλων ηων θεμάηων ποσ 

αθορούν ηον ηοσριζμό. 
12. Για τισ ανωτζρω αρμοδιότθτεσ εξουςιοδοτείται για τθ χοριγθςθ και υπογραφι αδειϊν, 

πιςτοποιθτικϊν, τθν ζκδοςθ αποφάςεων, τθν επιβολι προςτίμων κακϊσ και  τθν ευκφνθ 
λειτουργίασ και εποπτείασ των αρμόδιων φορζων και τθν ευκφνθ λειτουργίασ των αντίςτοιχων 
οργανικϊν μονάδων του Διμου.  

 
Ορίηεται ωσ μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ του Διμου Πάργασ (άρκρο 74 του 
Ν.3852/2010(άρκρο 74 του ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) 

4.Ορίηει  τον κ. Γκίηα Βαςίλειο,  από τθ Δθμοτικι Παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ, ωσ Αντιδιμαρχο, για 
τθ Δθμοτικι Ενότθτα Πάργασ, χωρίσ αντιμιςκία, και κθτεία από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
παροφςθσ ζωσ  τθν 30-09-2022,  και του  μεταβιβάηει τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ: 

1. Σθν οργάνωςθ, διοίκθςθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο όλων των κεμάτων που 
αφοροφν τον πολιτιςμό . 

2. Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων. 
3. Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό τθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ και των Κοινωνικϊν Δομϊν του 

Διμου. 
4. Σθν ευκφνθ για κζματα κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ κοινοχριςτων χϊρων και πραςίνου 

(πλατειϊν, πεηοδρόμων κ.λ.π.).  
5. Σθν ευκφνθ των χϊρων και τθσ λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα 

Πάργασ. 
6. Σθ μζριμνα για  κζματα επικοινωνίασ  και Δθμοςίων χζςεων  του Διμου Πάργασ.  
7. Σθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ των ζργων και των εργαςιϊν που 

εκτελοφνται ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα, τόςο από τισ υπθρεςίεσ του Διμου όςο και από 
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (π.χ. ιδιϊτθσ εργολάβοσ), ςε ςυνεργαςία με τουσ κακ’ φλθν 
αρμόδιουσ αντιδθμάρχουσ. 

8. Σθ μζριμνα για τθ διατιρθςθ του εξοπλιςμοφ, που βρίςκεται ςτθ δθμοτικι ενότθτα, ςε 
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κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 
 

Ορίηεται ωσ μζλοσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ του Διμου Πάργασ (άρκρο 74 του ν. 3852/2010, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει) 
 
Β. τθν περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ: 

 του Αντιδθμάρχου Μποφςιου Δθμθτρίου,  τισ αρμοδιότθτζσ του αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ 
Μάρκου Δθμιτριοσ  

 του Αντιδθμάρχου Μάρκου Δθμθτρίου, τισ αρμοδιότθτζσ του αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ Μποφςιοσ 
Δθμιτριοσ 

 του Αντιδθμάρχου Πιτςαροφ πυρίδωνα, τισ αρμοδιότθτζσ του αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ Γκίηασ 
Βαςίλειοσ 

 του Αντιδθμάρχου Γκίηα Βαςιλείου, τισ αρμοδιότθτζσ του αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ Πιτςαρόσ 
πυρίδων. 

 
Γ. Όταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τα κακικοντά του ορίηεται να αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. 
Μάρκου Δθμιτριοσ, που αναπλθρϊνει το Διμαρχο, και όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται τα 
κακικοντα του Δθμάρχου κα αςκοφνται από τον Αντιδιμαρχο κ. Μποφςιο Δθμιτριο. 
 
Δ. Οι ανωτζρω κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ δεν μποροφν να εκλεγοφν ι να είναι μζλθ του 
προεδρείου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.  
Ε. Θ ανάκλθςθ του αντιδθμάρχου είναι δυνατι μετά τθν πάροδο ζξι (6) μθνϊν από τον οριςμό του, με 
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμάρχου, για λόγουσ που ανάγονται ςτθν άςκθςθ των 
κακθκόντων του 
Σ. Οι άμιςκοι αντιδιμαρχοι δεν δικαιοφνται αντιμιςκίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ οικονομικισ 
απολαβισ.  
Η. Θ παροφςα να δθμοςιευτεί μία φορά ςε μία θμεριςια εφθμερίδα και, αν δεν υπάρχει θμεριςια, ςε 
μία εβδομαδιαία τθσ πρωτεφουςασ του Νομοφ και να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Πάργασ 
και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 
 

 
Ο  ΔΘΜΑΡΧΟ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΑΧΑΡΙΑ 
Εςωτερικι Διανομι: 
1. Οριηόμενοι Αντιδιμαρχοι 
2. Όλεσ οι Δ/νςεισ και τα τμιματα του Διμου 
Κοινοποίθςθ: 
1. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ 
2. Σμιμα Διοικθτικό – Οικονομικό  
 
 
 
 


