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ΑΠΟΦΑΣΗ 455/2021 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

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), και τροποποιήθηκαν από την περίπτ. α' της παρ. 1 

του άρθρου 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’) και στη 

συνέχεια όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της  περίπτ. α' της παρ.1 του 

άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α') και από τις 

διατάξεις του άρθρο 47 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α')  

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), 
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αναφορικά με την αντιμισθία και όπως στη συνέχεια συμπληρώθηκε με τισ 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α').  

5.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 

(ΦΕΚ 698/τ.Β΄/20.3.2014) για τον Δήμο Πρέβεζας, σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του ανέρχεται στους 31.733 κατοίκους. 

6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Πρέβεζας έχει τρεις (3) Δημοτικές ενότητες. 

7.Την αριθμ.:82/59633/20.08.2019 (ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με τον Ορισμό Αντιδημάρχων. 

8.Την αριθμ.:.48/22119/7-4-2020 (ΑΔΑ:9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με τον Ορισμό Αντιδημάρχων. 

9.Το υπ' αριθ. 1/2021 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας 

των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης Δημοτική Ανατροπή για τον 

ορισμό του συμβούλου Ευάγγελου Ροπόκη ως Αντιδημάρχου. 

10.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύθηκε στο 

αριθμ.:739/τ.Β'/14.3.2012 φύλλο ΦΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του 

Δήμου Πρέβεζας, με θητεία από 01/09/2021 μέχρι 31/08/2022 και τους 

μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής: 

 

1. Τον κ Δαρδαμάνη Ιωάννη του Αποστόλου Αντιδήμαρχο Διοικητικών, 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και 

Πληροφορικής με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες: 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της 

λειτουργίας  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της 

λειτουργίας  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της 

λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και 

Πληροφορικής. 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της 

λειτουργίας των ΚΕΠ 

- Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης 
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και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του 

απολογισμού.   

- Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής. 

- Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου 

του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους υπολοίπους αρμοδίους 

Αντιδημάρχους. 

- Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π., 

Κ.Ο.Κ, τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας και διαφημίσεων. 

- Την  τέλεση των πολιτικών γάμων. 

- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε 

περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να 

προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών 

κατευθύνσεων.  

 

2. Τον κ. Ακρίβη Κωνσταντίνο του Αριστείδη Αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες: 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της 

λειτουργίας της Δ/νσης Πολεοδομίας. 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της 

λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού προγράμματος του 

Δήμου (έργα-μελέτες-προμήθειες). 

- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών 

χαρών του δήμου.   

- Να ελέγχει  την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής 

οδοποιίας του Δήμου. 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των 

προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων που εκτελούνται από τις Δ/νσεις 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  

- Την οργάνωση σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της σύνταξης 

οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και ένταξης σε προγράμματα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα 
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Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

- Την τέλεση των πολιτικών γάμων. 

- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.  

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να  

προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών 

κατευθύνσεων 

 

3. Τον κ. Ροπόκη Ευάγγελο του Κων/νου Αντιδήμαρχο, Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Πρασίνου, από τη Δημοτική Παράταξη Δημοτική 

Ανατροπή, με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες: 

- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της 

λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

- Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.  

- Εποπτεία πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους 

φορείς. 

- Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 

και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κ.λ.π.). εντός σχεδίου της κοινότητας  

Πρέβεζας. 

- Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την 

Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε 

θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα στη πόλη. 

- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.  

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να  

προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών 

κατευθύνσεων 

 

4.Τον κ. Κουμπή Γρηγόριο του Αθανασίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με τις εξής καθ΄ 

ύλην αρμοδιότητες: 

- Την εποπτεία και συντονισμό της Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 

- Τη λειτουργία της αγοράς αγροτών, λαϊκών αγορών και του υπαίθριου 

εμπορίου,  
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- Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων,  

- Την εποπτεία σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών αδειών και 

χωροθετήσεων προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου της 

περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

- Την ευθύνη για θέματα κλαδέματος και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων 

και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κ.λ.π.)  

-  Τον έλεγχο, διοίκηση και διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας και των 

Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτημάτων.  

- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.  

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να  

προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών 

κατευθύνσεων 

 

5. Την κ. Κωνσταντάκη Αθηνά του Ιωάννη ως άμισθη Αντιδήμαρχο 

Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού με τις εξής καθ΄ ύλην 

αρμοδιότητες: 

- Την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

- Την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Πολιτισμού 

- Την εποπτεία και το συντονισμό Πολιτικών Ισότητας των φύλων 

- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.  

Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να  

προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών 

κατευθύνσεων. 

 

6.Επίσης ορίζονται κατά τόπον Αντιδήμαρχοι ο κ. Σαριάνογλου Γεώργιος 

του Παναγιώτη για τη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, και ο κ. Παγγές 

Νικόλαος του Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Λούρου, και ασκούν τις 

ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες: 

- Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένες στη Δημοτική ενότητα. 

- Έχουν την ευθύνη της λειτουργία  της υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης 

στη Δημοτική ενότητα. 
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- Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στη Δημοτική ενότητα. 

- Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στις 

Δημοτικές Ενότητες. 

- Μεριμνούν  για την καλή κατάσταση και λειτουργία των Δημοτικών Κτιρίων 

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. 

- Την εποπτεία και το συντονισμό του γραφείου κίνησης σε όλες τις Δημοτικές 

Ενότητες. 

-Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 

και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι. δρόμοι κ.λ.π.). στους οικισμούς των 

κοινοτήτων Πρέβεζας , Νικόπολης, Μύτικα, Μιχαλιτσίου, Φλάμπουρα καθώς 

και στις εκτός σχεδίου περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας. 

-Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την 

Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε 

θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα , στους οικισμούς  και στις 

κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας. 

-Να μεριμνούν για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής 

οδοποιίας του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στη Δημοτική Ενότητα 

Πρέβεζας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς 

την τεχνική υπηρεσία, δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα 

όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν 

αυτές. 

- Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων 

- Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Ζαλόγγου και 

Λούρου.  

- Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 

και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 

προβλημάτων τους. 

Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου απουσιάζει ή 

κωλύεται τις κατά τόπον αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παγγές 

Νικόλαος. 

Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λούρου απουσιάζει ή 

κωλύεται τις κατά τόπον αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 

Σαριάνογλου Γεώργιος. 
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Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να  

προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών 

κατευθύνσεων 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή 

να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  

 

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 

από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για 

λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να 

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης, που αναπληρώνει τον 

Δήμαρχο. 

 

Ε. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται: 

1. Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα 

καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

2. Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των 

πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

τους προς τον Δήμο, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσωπικού ή 

κοινού συμφέροντος. 

3. Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη νομιμότητα 

και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και της 

λειτουργίας του Δήμου. 

 

ΣΤ. 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 Πρέβεζας και στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

Ο   Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

 Νικόλαος Γεωργάκος 
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