
Αναρτητέα  στο Διαδικτυο

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και 
αρμοδιότητες αυτών .

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ  :     94   /2017 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:

1. Τις Διατάξεις των άρθρων 58, 59 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. Τα επίσημα πληθυσμιακά  δεδομένα της  τελευταίας  απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.

για  τον  Δήμο  Ζακύνθου,  σύμφωνα με  τα  οποία  ο  πληθυσμός  του ανέρχεται   στους   40.759
κατοίκους.
3. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου (ΦΕΚ771/15-03-2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων  και Κοινοτήτων) περί

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

τεύχος  Α ).
6. 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
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζακύνθου έχει έξι (6)  Δημοτικές Ενότητες.
8. Την υπ αριθμ. 1353 / 35198 / 01-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει  τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας  ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Ζακύνθου, με θητεία δυόμισι ετών ,από  01-03-2017 μέχρι 31-08-2019  (ημερομηνία λήξης της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου) , και μεταβιβάζει  σε αυτούς  αρμοδιότητες  ως κατωτέρω:

1.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  του
Δημητρίου  στον  οποίο  παρέχεται  αντιμισθία   και  του  μεταβιβάζει  καθ΄  ύλην  τις  παρακάτω
αρμοδιότητες:

 
Α. Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση,  ευθύνη,   έλεγχο λειτουργίας  και συντονισμό 

των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου   σχετικών με :
1. τη Διεύθυνση  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για θέματα  πρωτογενούς Τομέα 

( αγροτικής παραγωγής,  αλείας  κλπ)  Δευτερογενούς Τομέα  και αδειών επιχειρήσεων- 
καταστημάτων .

2.  συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τομέα  Αθλητισμού και Αθλητικών 
Υποδομών 

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

 C
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος   :   28/02/2017

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αρίθ. Πρωτ. :  4545

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Αναρτητέα  στο Διαδικτυο

 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.

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

 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 .
 Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα. 
 Την εποπτεία και  έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και  περιουσιακών στοιχείων της

Δημοτικής Ενότητας.
 Την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού κλπ)  που αφορούν την ΔΕ

Ελατίων
 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. 

Αναθέτει  στον  ανωτέρω  Αντιδήμαρχο   την  υπογραφή   βεβαιώσεων  (μονίμου  κατοικίας  ,
πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Ελατίων .

Ο  Αντιδήμαρχος  της  Δημοτικής  Ενότητας  αναπληρώνει  το  Ληξίαρχο  της   συγκεκριμένης
Ληξιαρχικής Περιφέρειας

2. Ορίζει  Αντιδήμαρχο  τον  σύμβουλο  της  πλειοψηφίας  κ.   Κόκλα  Κωνσταντίνο  του
Σπυρίδωνος στον  οποίο  παρέχεται  αντιμισθία και  του  μεταβιβάζει  καθ΄  ύλην  τις  παρακάτω
αρμοδιότητες:

 Α. Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση,  ευθύνη,   έλεγχο λειτουργίας  και συντονισμό των 
υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου   σχετικών με:
 

 Θέματα  Περιβάλλοντος  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας   .
  Θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου

και Πολιτικής Προστασίας .
 Θέματα  λειτουργίας  και  οργάνωσης  Τμήματος  Πρασίνου  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος

Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας .
 Θέματα λειτουργίας και οργάνωσης Τμήματος Νεκροταφείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας        
 Θέματα Καθαριότητας  Κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Θέματα λειτουργίας και οργάνωσης Τεχνικών Μικρών Έργων και Συνεργείων της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Θέματα  λειτουργίας  και  οργάνωσης  Τμήματος  Διαχείρισης και  Συντήρησης  Οχημάτων της

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Ζακυνθίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά
περίπτωση, καθ ύλην αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω:  

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

 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα
Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας .  

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

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού
κλπ) που αφορούν την ΔΕ Ζακυνθίων . 
Ο  Αντιδήμαρχος  της  Δημοτικής  Ενότητας  αναπληρώνει  το  Ληξίαρχο  της   συγκεκριμένης
Ληξιαρχικής Περιφέρειας

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεοδόση Νικήτα του Γεωργίου
στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

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

 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.

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

 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 .
 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.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού
κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Λαγανά  .

4.  Ορίζει  Αντιδήμαρχο  τον  σύμβουλο  της  πλειοψηφίας κ.   Κόκλα  Ιωάννη   του
Χαραλάμπους    στον  οποίο  δεν   παρέχεται  αντιμισθία και  του  μεταβιβάζει  καθ΄  ύλην  τις
παρακάτω αρμοδιότητες: 

Α. Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση,  ευθύνη,   έλεγχο λειτουργίας  και συντονισμό των 
υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου   σχετικών με:

 Θέματα  Παιδείας ,  Δια Βίου Μάθησης  και Νεολαίας Διεύθυνσης Πρόνοιας Κοινωνικών
Υποθέσεων Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού    .

 Θέματα  Πολιτισμού  ,  οργάνωσης  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  και  λειτουργίας  των
πολιτιστικών χώρων του Δήμου Διεύθυνσης Πρόνοιας Κοινωνικών Υποθέσεων Παιδείας Πολιτισμού
Αθλητισμού    .

 Θέματα της Δ/νσης Δόμησης. 

Β. Τις κατά  τόπον αρμοδιότητες για την ΔΕ Αρκαδίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά
περίπτωση  καθ ύλην  αντιδημάρχους και υπηρεσίες του Δήμου , ως κατωτέρω:  

 Την εποπτεία της λειτουργίας  των δημοτικών υπηρεσιών που είναι  εγκατεστημένες στα
Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας 

 Την  παρακολούθηση,  της  εξέλιξης  των  έργων  και  των  εργασιών  που  εκτελούνται  στη
Δημοτική Ενότητα.
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 Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα
Δημοτικά ή Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής  Ενότητας .

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

Αναθέτει  στον  ανωτέρω  Αντιδήμαρχο   την  υπογραφή   βεβαιώσεων  (μονίμου  κατοικίας  ,
πληθυσμού κλπ) που αφορούν την ΔΕ Αρκαδίων .

5. Ορίζει  Αντιδήμαρχο  τον  σύμβουλο  της  πλειοψηφίας κ.   κ.   Πέττα  Νικόλαο   του
Σπυρίδωνος   στον οποίο παρέχεται  αντιμισθία και  του μεταβιβάζει  καθ΄ ύλην τις  παρακάτω
αρμοδιότητες :

 Α. Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση,  ευθύνη,   έλεγχο λειτουργίας  και συντονισμό των
υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου   σχετικών με την εποπτεία  της λειτουργίας των
δημοτικών υπηρεσιών που είναι σχετικές με την  Εστία και το Κοινωνικό Παντοπωλείο  της Δ/νσης
Πρόνοιας 

Β.  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.

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

 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 .
 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.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού
κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αλυκών.

6. Ορίζει  Αντιδήμαρχο  τον  σύμβουλο  της  πλειοψηφίας κ.   Βαρβαρίγο  Δημήτριο  του
Διονυσίου  στον  οποίο  δεν  παρέχεται  αντιμισθία και  του  μεταβιβάζει  καθ΄  ύλην  τις
παρακάτω αρμοδιότητες

 Α. Την οργάνωση, εποπτεία , παρακολούθηση,  ευθύνη,   έλεγχο λειτουργίας  και συντονισμό 
των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων του Δήμου   σχετικών  με:

 τα θέματα μεταφορών και συγκοινωνιών .
 οργάνωση και λειτουργία του τομέα πολιτικής προστασίας. 

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

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

 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 .
 Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα. 
 Την εποπτεία και  έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και  περιουσιακών στοιχείων της

Δημοτικής Ενότητας . 
 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.

Αναθέτει στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο  την υπογραφή  βεβαιώσεων (μονίμου κατοικίας , πληθυσμού
κλπ)  που αφορούν την ΔΕ Αρτεμισίων .
.

Αναπλήρωση Δημάρχου – Αντιδημάρχων

Όταν ο κ. Δήμαρχος  απουσιάζει ή κωλύεται  στα καθήκοντα του  αναπληρώνεται από τον
Αντιδήμαρχο  κ. Αντίοχο – Μπαλιακρά Αντώνιο  ενώ όταν και αυτός απουσιάζει  ή κωλύεται  στα
καθήκοντα του ,  αναπληρώνεται  από τον Αντιδήμαρχο  Κόκλα Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνος .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις  καθ΄υλην αρμοδιότητες  ασκεί ο
ίδιος ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου εξακολουθεί  να έχει όλες τις αρμοδιότητες του Δήμου,  και την εποπτεία
λειτουργίας των υπολοίπων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμο Ζακύνθου που δεν έχει εκχωρήσει με
την παρούσα .

Τις  κατά  τόπον  αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου   Δημοτικής  Ενότητας   που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί :

α) Για την Δημοτική  Ενότητας Ζακυνθίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρτεμισίων 
β) Για την Δημοτική  Ενότητα Λαγανά ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ζακυνθίων
γ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρκαδίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.  Λαγανά
δ) Για την Δημοτική  Ενότητα Αρτεμισίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αρκαδίων 
ε) Για την Δημοτική  Ενότητα Αλυκών ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελατίων
στ) Για την Δημοτική  Ενότητα Ελατίων ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αλυκών

Στην διάρκεια της ορισθείσης θητείας των Αντιδημάρχων  (01-03-2017 μέχρι 31-08-2017)  δεν
είναι δυνατή η αντικατάσταση τους παρά μόνο μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

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

                                                                           Ο Δήμαρχος 

                         Παύλος Κολοκοτσάς 
    

ΑΔΑ: 7ΓΖΚΩΡ1-1ΡΞ
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