
Αναρτητέα  στο Διαδικτυο 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ  :     473         /2016 

 
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις Διατάξεις των άρθρων 58, 59 , 61 και 282 παρ 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  

της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/7-6-
2010τ Α) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων  και την  αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου (ΦΕΚ771/15-03-2012). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων  και Κοινοτήτων) περί 

αναπλήρωσης  του Δημάρχου κατά το διάστημα απουσίας του. 
4. Της διατάξεις  της  παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/29-02-2012-

τεύχος  Α ). 
5. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και 

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071 / 2012 ( ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ 

7. Την υπ αριθμ. 1353/2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και τις 
αρμοδιότητες αυτών όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει .  

8. Την υπ αριθμ.  231 / 13113 / 09-05-2016 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον Αντιδήμαρχο 
ΔΕ Αλυκών  

9. Την ανάγκη  για την εύρυθμη λειτουργία  της  Δημοτικής  Ενότητας Αλυκών αλλά και  του 
Δήμου Γενικότερα .  
 

                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ορίζουμε  Αντιδήμαρχο με θητεία έως 28/02/2017  τον σύμβουλο της πλειοψηφίας 
κ.  Πέττα Νικόλαο  του Σπυρίδωνος    
 
Οι ασκούμενες  αρμοδιότητες του, εκτείνονται επί των κάτωθι  υπηρεσιών  του Δήμου  
Ζακύνθου ως κατωτέρω : 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αλυκών σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά 
περίπτωση καθ΄ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως ακολούθως  :   

 Την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 
Δημοτική  Ενότητα και  του προσωπικού που  έχει οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της 
Δημοτικής Ενότητας Αλυκών . 

 Την παρακολούθηση, της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
Δημοτική Ενότητα Αλυκών. 

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα. 

 Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας . 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ζάκυνθος   :        27  /07/2016 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  Αρίθ. Πρωτ. :  22231 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    
   



Αναρτητέα  στο Διαδικτυο 

 Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα.  

 Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της  Δ.Ε.  
 Σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες  και με τους Προέδρους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, την οργάνωση και την επίλυση των προβλημάτων τους σε θέματα πολιτικής 
προστασία , κοινωνικής πολιτικής , ύδρευσης , αναπλάσεων, χώρων αναψυχής, αθλητικών 
εγκαταστάσεων ,νεκροταφείων και γενικά για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της 
συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.  

  Τις  καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία  της λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών που είναι σχετικές με την  Εστία και το Κοινωνικό Παντοπωλείο . 
 
Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού 
κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αλυκών. 

 
Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται  θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ελατίων  
 

Η παρούσα να δημοσιευθεί  μία φορά  σε μία ημερήσια  εφημερίδα  του Νομού  και να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
  

                                                                     Ο Δήμαρχος  
 
 
 

              Παύλος Κολοκοτσάς  
 
 
     
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
2. Αντιδημάρχους 
 
Εσωτερική Διανομή 
Όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου. 


