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Αρκετά νέα πρόσωπα σε θέσεις αντιδημάρχων

Με νέα προεδρεία στα δημοτικά συμβούλια και αρκετούς νέους αντιδημάρχους συνεχίζουν
οι δήμοι του νομού το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου, μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.
Στα τέσσερα από τα οκτώ δημοτικά συμβούλια οι πρόεδροι παρέμειναν οι ίδιοι, δηλαδή
επανεκλέχτηκαν και σε ισάριθμα έχουν εκλεγεί νέα πρόσωπα. Σε ότι αφορά αντιπροέδρους
και γραμματείς υπήρξαν αρκετές αλλαγές. Μεταξύ των προέδρων δεν υπάρχει κάποια
γυναίκα, μόνον μια σε θέση αντιπροέδρου στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Βορείων
Τζουμέρκων.

Οι πέντε από τους οκτώ δημάρχους (ο δήμαρχος Ζαγορίου αναμένει αν θα ισχύσει η παλιά ή
η νέα απογραφή που αλλάζει τον αριθμό) βρήκαν τις... ισορροπίες στις παρατάξεις τους,
άλλος λιγότερο ή περισσότερο και έχουν προχωρήσει ήδη στο ορισμό των αντιδημάρχων
τους εκ των οποίων είναι και άμισθοι, εκτός κι αν πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους οι
οποίοι θα λάβουν τελικά το μισθό της οργανικής θέσης τους ή συνταξιούχους, τους οποίους
και αναζητούν μεταξύ των συμβούλων οι δήμαρχοι. Από τους μέχρι τώρα ορισθέντες
αντιδημάρχους μόνο τρεις είναι γυναίκες, στους δήμους Ζίτσας, Κόνιτσας και Βορείων
Τζουμέρκων.
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Αναμονή για αντιδημάρχους στο δήμο Ιωαννιτών

Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων παρέμεινε ίδιο, πλην του γραμματέα που
είναι νέο πρόσωπο. Ο Δημήτρης Γιωτίτσας επανεκλέχτηκε πρόεδρος και αντιπρόεδρος ο
Βασίλης Βλέτσας από την μείζονα μειοψηφία. Τη θέση του γραμματέα κατέλαβε ο Βασίλης
Τσαμπαλάς από την πλειοψηφία, λόγω άρνησης της ελάσσονος να μετέχει στο προεδρείο.

Ο δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος δεν είχε προχωρήσει μέχρι και χθες στην ανακοίνωση των
νέων αντιδημάρχων και πόσοι θα είναι αυτοί, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα να είναι
εννιά, εκ των οποίων οι τρεις άμισθοι. Το 2012 έκλεισε με οκτώ αντιδημάρχους και το
ενδιαφέρον για το ποιοι θα συνεχίσουν και ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα, είναι μεγάλο.
Φαίνεται ότι εντός των ημερών θα γίνουν οι ανακοινώσεις.

Οι αλλαγές στους άλλους δήμους

-Στον δήμο Ζίτσας το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου παρέμεινε το ίδιο,
επανεκλέχτηκαν ο πρόεδρος Παναγιώτης Παππάς, ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κολιός
(από την παράταξη του Σ. Βλέτσα) και ο γραμματέας Μάνθος Παππάς (από την παράταξη
του Χρ. Βούζα).

Ο δήμαρχος Δημήτρης Ρογκότης προχώρησε σε αλλαγές στους αντιδημάρχους
διατηρώντας μόνον έναν από τους πέντε της πρώτης διετίας. Ορίστηκαν τρεις
αντιδήμαρχοι με αντιμισθία, Βασίλης Γαρδίκος (ο μόνος που συνεχίζει), Παρασκευή
Αλεξούδη-Γκαβρέση, Δημήτριος Γκαραλέας και δυο άμισθοι, Ευάγγελος Κολιούσης και
Αθανάσιος Μαρκούλας.

-Χωρίς αλλαγές συνεχίζει το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πωγωνίου.
Πρόεδρος επανεκλέχτηκε ο Σταύρος Βιρβίλης, αντιπρόεδρος ο Βασίλης Τόπουλος από την
μείζονα μειοψηφία) και γραμματέας ο Ηλίας Πορίκης(από την ελάσσονα μειοψηφία). Για
τους πέντε αντιδημάρχους δεν έχει ληφθεί, ακόμη, απόφαση από το δήμαρχο Κώστα
Καψάλη, το βέβαιο είναι ότι οι δυο θα είναι άμισθοι.
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-Ο πρόεδρος είναι το νέο πρόσωπο στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου
Δωδώνης και σε ότι αφορά τους αντιδημάρχους, ο δήμαρχος Κώστας Κατσανάκης του
όρισε με αποφασή του στις 28 Δεκεμβρίου, μη θέλοντας να εμπλέξει την εκλογή προέδρου
με το ποιοι θα γίνουν αντιδήμαρχοι και να λειτουργήσει, όπως χαρακτηριστικά είπε στους
«Ν.Α», με τρόπο «εκβιαστικό». Άλλωστε , πρόσθεσε, όποιος δυσαρεστηθεί και επιθυμεί να
φύγει από την παράταξη το πράττει άσχετα με την εκλογή προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου.

Νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είναι ο Χριστόφορος Παρθενίου, αντιπρόεδρος
επανεκλέχτηκε ο Ανδρέας Λιόλιος από την μείζονα μειοψηφία και γραμματέας ο Σωτήρης
Ανδρούτσος από την ελάσσονα.

Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι είναι, Πέτρος Σπυρόπουλος, Χριστόφορος Κολιγιώτης (με
αντιμισθία), Βασίλης Μπουκουβάλας και Χρήστος Παππάς (άμισθοι).

-Τα ίδια πρόσωπα συνεχίζουν στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου του δήμου
Κόνιτσας. Πρόεδρος επανεκλέχτηκε ο Κοσμάς Σδούκος, αντιπρόεδρος ο Χαρίλαος
Παρασκευάς από τη μείζονα μειοψηφία και γραμματέας ο Χρήστος Νιτσιάκος από τη
πλειοψηφία.

Ήδη, ο δήμαρχος Παναγιώτης Γαργάλας όρισε τους τρεις από τους πέντε αντιδημάρχους
που δικαιούται να έχει ο δήμος με βάση την απογραφή πληθυσμού και του 2011 και την
προηγούμενη (δεν αλλάζει κάτι). Ειδικότερα, ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι με αντιμισθία οι
οποίοι δεν είναι νέα πρόσωπα, κατείχαν το αξίωμα και την πρώτη διετία. Είναι ο Νίκος
Καρράς, η Ελένη Παπαμιχαήλ και ο Αποστόλης Ραπακούσιος. Εντός των ημερών θα οριστεί
ένας ή δυο αντιδήμαρχοι χωρίς αντιμισθία.

-Στο δήμο Μετσόβου νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο Κωνσταντίνος
Γκούμας, αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Τσιώνης από τη μείζονα μειοψηφία και γραμματέας ο
Δημήτριος Παπαγγέλης από την πλειοψηφία λόγω άρνησης της ελάσσονος μειοψηφίας να
μετέχει. Από τον δήμαρχο Νίκο Τσομπίκο ορίστηκαν οι τέσσερις αντιδήμαρχοι εκ των
οποίων οι δύο είναι άμισθοι. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Δ.Σ Κωνσταντίνος
Βαδεβούλης, ο Στέργιος Ταλάρης, ο Γεώργιος Περιστέρης και ο Κωνσταντίνος Αγγέλης, ο
οποίος είναι και το νέο πρόσωπο που καταλαμβάνει αξίωμα.
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-Στο δήμο Ζαγορίου άλλαξε μόνο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στη θέση αυτή
εκλέχτηκε ο Παντελής Παπιγκιώτης, αντιπρόεδρος επανεκλέχτηκε από την μειοψηφία ο
Θωμάς Τσουπινάκης και γραμματέας ο Κώστας Ιγνατιάδης απο την ελάσσονα μειοψηφία.

Σε ότι αφορά τους αντιδημάρχους υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να ξεπεραστεί για να
ανακοινωθούν. Όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος Γαβριήλ Παπαναστασίου, αν ισχύσει
άμεσα η απογραφή πληθυσμού του 2011 οι αντιδήμαρχοι θα είναι τέσσερις, οι δυο άμισθοι,
ενώ με την παλιά απογραφή μπορούν να οριστούν πέντε. Οδηγίες από το υπουργέιο
Εσωτερικών δεν κατέστη δυνατό να λάβει ο δήμος και έτσι μένει σε εκκρεμότητα η
ανακοίνωση. Για να μην τεθεί θέμα ανάκλησης του ορισμού ενός από τους πέντε.

-Με νέα πρόσωπα στη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και σε αντιδημάρχους
συνεχίζει ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων.

Στις δημαιρεσίες της Κυριακής εκλέχτηκε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο Ευάγγελος
Μέγας, ο νεώτερος σε αυτή τη θέση στο νομό Ιωαννίνων, μόλις 27 ετών και όπως σημειώνει
ο δήμαρχος Γιάννης Σεντελές, η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού της αυτοδιοίκησης
γίνεται στην πράξη. Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επανεκλέχτηκε η Αιμιλία
Νικολού από τη μείζονα μειοψηφία και γραμματέας ο Βασίλης Μασσαλάς, επίσης από τη
μείζονα, λόγω άρνησης της ελάσσονος μειοψηφίας να μετέχει στο προεδρείο.

Πλην ενός οι αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν είναι νέα πρόσωπα, οι τρεις με αντιμισθία και δυο
άμισθοι. Η Παναγιώτα Μολώνη, ο Δημήτρης Τάτσης και ο Γεώργιος Κώτσιας είναι οι τρεις
με αντιμισθία, ενώ οι άμισθοι είναι ο Σταύρος Γκορτζής (αντιδήμαρχος και την προηγούμενη
διετία) και ο Δημήτρης Τσιλογιάννης.
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