
 

 

             Κέα, 1/9/2020 

                  Αρ. Αποφ. 594  

   

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Δήμαρχος Κέας 

 

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). 

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), αναφορικά με την αντιμισθία. 

5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Κέας μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι. 

6. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αρ..48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

7. Την υπ’αριθμ. 594/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων» 

με την οποία ορίζονται και οι  Εντεταλμένοι Συμβούλοι για την επικουρία μας και 

την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Ορίζει τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Μουζάκη 

Αντιδήμαρχο, από 1-9-2020 έως 31-8-2021, στον οποίο δεν θα καταβάλλεται 

αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1.Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας. 

2.Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης και η υπογραφή εντολών για προμήθειες υλικών. 
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3.Εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και των 

δημοτικών δεξαμενών. 

4.Η ευθύνη για την επίβλεψη της λειτουργίας της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και η 

υπογραφή εντολών για προμήθειες υλικών. 

5.Ο έλεγχος και η επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Ύδρευσης , 

Αποχέτευσης , Ηλεκτροφωτισμού ως προς τις παρουσίες τους ,άδειες και συντονισμό 

των εργασιών τους. 

6.Ευθύνη και συντονισμό σε θέματα Υπαίθριας Διαφήμισης. 

7.Η τέλεση πολιτικών γάμων. 

8.Να αναπληρώνει τη Δήμαρχο όταν αυτή απουσιάζει. 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μουζάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η 

Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη 

 

Β. Ορίζει τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ως 

Αντιδήμαρχο, από 1-9-2020 έως 31-8-2021, στον οποίο θα καταβάλλεται αντιμισθία 

και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1.Η κατά τόπον ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας 

2.Να προεδρεύει της οικονομικής επιτροπής του Δήμου. 

3.Η εποπτεία και ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου , έλεγχος του 

προσωπικού της οικονομικής υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες, άδειες και 

συντοντισμό των εργασιών τους. 

4.Η ευθύνη υλοποίησης του προϋπολογισμού και η υπογραφή εγγράφων της 

οικονομικής διαχείρισης. 

5.Η  ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης των Σφαγείων και σε 

συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγχος της 

λειτουργίας αυτών . 

6.Η διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας. 

7.Η επιβολή πάσης φύσεως προστίμων. 

8.Η εποπτεία και ο συντονισμός σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση της 

ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της Κέας ( μονοπάτια, ξερολιθιές, 

Natura) 

9.Η τέλεση των πολιτικών γάμων. 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τζουβάρα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η 

Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη. 

 

Γ. Ορίζει τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα 

Αντιδήμαρχο, από 1-9-2020 έως 31-8-2021, στον οποίο  θα καταβάλλεται 

αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Έλεγχος και επίβλεψη της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

2. Έλεγχος του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες , τις 

άδειες και το συντονισμό των εργασιών τους 

3. Η παρακολούθηση των εργολαβιών καθαρισμού του Δήμου. 

4. Η ευθύνη εκτέλεσης, συντονισμός και έλεγχος της προόδου εργασιών και έργων 

που περιλαμβάνονται στο  Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. 
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5. Η υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας , καθώς και πιστοποιητικά προσωπικά 

και οικογενειακής κατάστασης. 

6. Ο  έλεγχος, εποπτεία και Ευθύνη για τη λειτουργία  του ΧΥΤΑ 

7. Η ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

και Πυρασφάλειας. 

8. Η τέλεση πολιτικών γάμων. 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δεμένεγα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η 

Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη 

 

Δ. Ορίζει τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο Λουρή 

Αντιδήμαρχο, από 1-9-2020 έως 31-8-2021, στον οποίο  θα καταβάλλεται 

αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Η ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου. 

2. Η ευθύνη σε ό,τι αφορά στις Παιδικές Χαρές. 

3. Η χορήγηση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων. 

4. Η ευθύνη θεμάτων Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων. 

5.Έλεγχος του  διοικητικού προσωπικού  καθώς και του ΚΕΠ  ως προς τις παρουσίες 

, τις άδειες και το συντονισμό των εργασιών τους. 

6. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Διαχείρησης του Κοιμητηρίου 

7. Δράσεις για αδέσποτα ζώα. 

8. Η τέλεση πολιτικών γάμων. 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λουρή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η 

Δήμαρχος, κυρία Βελισσαροπούλου Ειρήνη. 

 

Κατά τα λοιπά, ως προς τον ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων, ισχύει η 

υπ’αριθμ. 594/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου, με εξαίρεση την παράγραφο Ε), όπου 

την αρμοδιότητα και ευθύνη για θέματα Υγείας και Πρόνοιας έχει η Δήμαρχος κα 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και σε μία 

ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων. 

 

 

Η Δήμαρχος Κέας 

 

 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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