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Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
αφού έλαβε υπόψη:
τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της
Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Πωγωνίου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 11.092 κατοίκους.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Πωγωνίου έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πωγωνίου, με θητεία δύο
ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011 - 2012,
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ.Γκέγκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Ύδρευσης (δικτύων, αντλιοστασίων, ποιότητας νερού,χλωριώσεων κ.λ.π.) –
αποχέτευσης.
-Συντήρησης, επισκευής & επίβλεψης του μηχανολογικού - μεταφορικού
εξοπλισμού και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου κίνησης.
-Έγκρισης προμηθειών ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
-Πολιτικής Προστασίας (επιβάλλει & συντονίζει τις υπηρεσίες για την επίβλεψη –
ετοιμότητα ,αντιμετώπιση & αποκατάσταση τυχών καταστροφών από θεομηνίες
στα όρια του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ καθώς :
ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου.
η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
2.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ.Γκόγκο Χρήστο του Νικολάου και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας),

Προστασίας και διαχείρισης δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων, βοσκοτόπων & των υδάτινων πόρων.
- Τ.Ο.Ε.Β.
-΄Ιδρυσης και λειτουργίας Σφαγείων.
β. κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.
ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Καλαμά.
η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
3.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ.Κουκουλάρη Στυλιανό του Χαραλάμπους και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Συντονισμού και επίβλεψης των εκτελούμενων
επενδύσεων, έργων, και
προμηθειών (εκτός ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
-Των Καταστημάτων, των επιχειρήσεων του εμπορίου του ελέγχου υγειονομικού
ενδιαφέροντος όπου απαιτείται και των αδειών άσκησης επαγγέλματος .
-Τελωνείων & θέματων διασυνοριακών σχέσεων.
-Της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
-Της διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στις Δημοτικές Ενότητες ΛΑΒΔΑΝΗΣ & ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.
ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Λάβδανης - Πωγωνιανής
η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
4.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ.Μάτσια Βασίλειο του Σπυρίδωνα και του μεταβιβάζει:
α)Καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:
-Καθαριότητας
(αποκομιδής
απορριμμάτων,
ανακυκλώσιμων
υλικών,
κοινόχρηστων κ.λ.π.)
-Ηλεκτροφωτισμού & θεμάτων πρασίνου του Δήμου.
- Περιβάλλοντος
-Ίδρυσης - λειτουργίας λατομείων.
-Θεμάτων πολεοδομίας - χωροταξίας .
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.
ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Δελβινακίου.,

η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
5.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ.Ντάλλα Ιωάννη του Βασιλείου και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού ,Υγείας.
-Θεμάτων νεολαίας και τρίτης ηλικίας .
-Δημοτικής- αστικής συγκοινωνίας , χώρους στάθμευσης, κυκλοφοριακό.
-Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Πρόνοιας & Προστασίας του Πολίτη.
-Υπεύθυνο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου.
-Υπεύθυνο εκδηλώσεων τοπικών εορτών, εθνικών επετείων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη Δημοτική Κοινότητα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ. ζ΄)την τέλεση πολιτικών
γάμων στην δημοτική ενότητα Καλπακίου.
η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε
συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Ντάλλας Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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