
 

 

             Κέα, 30/12/2022 

                  Αρ. Αποφ. 896  

   

 

 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α.  Ορίζει τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο 

Δεμένεγα Αντιδήμαρχο, από 01-01-2023 έως 31-12-2023, στον οποίο  θα 

καταβάλλεται αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

 

1. Η ευθύνη εκτέλεσης , συντονισμού και έλεγχος εργασιών και έργων που 

περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

2. Ο έλεγχος , η εποπτεία και η ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ 

3. Η παρακολούθηση των εργολαβιών καθαρισμού του Δήμου 

4. Η ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

και Πυρασφάλειας 

5. Εποπτεία και συντήρηση δρόμων 
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6. Η ευθύνη συντήρησης του Ελικοδρομίου 

7. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων 

8. Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Ιουλίδας 

9. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων 

 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Δεμένεγα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 

 Αντιδημάρχος κ.  Λουρής 

 

 

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

Αντιδήμαρχο, από 01-01-2023 έως 31-12-2023, στον οποίο θα καταβάλλεται 

αντιμισθία και στον οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Η ευθύνη και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου 

 2. Να προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

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

οικονομικής διαχείρισης 

 4. Η ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης των Σφαγείων 

 5. Η ευθύνη της παρακολούθησης της οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου 

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

Αποχέτευσης και η υπογραφή των εντολών για προμήθεια υλικών 

 7. η εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και 

δημοτικών δεξαμενών 

 8. Ο έλεγχος και επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης ως προς τις παρουσίες, άδειες και τον συντονισμό των ενεργειών τους. 

9. Η τέλεση των Πολιτικών Γάμων 

 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Τζουβάρα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί 

η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη 

 

 

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

από 01-01-2023 έως 31-12-2023, στον οποίο  θα καταβάλλεται αντιμισθία και στον 

οποίον ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. έλεγχος και επίβλεψη του προσωπικού των υπηρεσιών Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης και της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς τις παρουσίες , τις άδειες και τον 

συντονισμό των ενεργειών τους 

2. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Κίνησης Οχημάτων 

3. Εποπτεία , ευθύνη και συντονισμό στα θέματα Διαχείριση των Κοιμητηρίων 

4. Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

5. Η ευθύνη σε ότι αφορά τις παιδικές χαρές 

6. Η κατά τόπου ευθύνη για την περιοχή της Κορησσίας 

7. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων 
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Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Λουρή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 

 Αντιδημάρχος κ. Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

 

 

Ε. Ορίζονται ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι από 01-01-2023 έως 31-12-2023 με τις 

αρμοδιότητές ως εξής: 

 

    • Καμίλης Θεόδωρος 

Αθλητισμού , Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνος Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου 

    • Δεμένεγας Εμμανουήλ 

Έλεγχος , Εποπτεία και Συντονισμός των Δημοτικών Σφαγείων 

    • Βουτσινάς Γεώργιος 

Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης , Εποπτεία και Συντονισμός σε θέματα 

που αφορούν στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της 

Κέας 

    • Δεμένεγα Στυλιανή 

Για θέματα Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων 

    • Πατηνιώτη Μαρία 

Η ευθύνη για θέματα Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

    • Γρέκας Στυλιανός 

Σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου την ευθύνη και την εποπτεία των 

εργολαβιών που αφορούν τις περιοχές ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου 

 

Τις αρμοδιότητες των εντεταλμένων συμβούλων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται 

ασκεί η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου Ειρήνη 

 

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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