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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ιθάκη  2-9-2019 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                             Αρ. Πρωτ. 4590  

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 297/2019 

 

  ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»   

 

Ο Δήμαρχος Ιθάκης αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), σχετικά με τον 

ορισμό αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011. 

4. . Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιθάκης αριθ. 905 και 832 (ΦΕΚ 503 Β/23-4-2010) 

5. Την ανάγκη ανάθεσης σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, της εποπτείας και 

του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, για την επικουρία του 

έργου του Δημάρχου και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Α ΠΟΦ Α ΣΙ ΖΟ Υ ΜΕ  

 

              Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ραδίτσα Νικόλαο, ως 

εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ιθάκης, με θητεία μέχρι 31-8-2021 και 

του αναθέτουμε χωρίς αμοιβή:  

Α.  Την εποπτεία και συντονισμό των:   

                  1.      Γραφείου Δημάρχου. 

2.  Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής που οργανώνονται από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή από άλλα Υπουργεία, 

το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του 

αντίστοιχου Υπουργείου. 

3.   Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με    

      έκτακτη χρηματοδότηση. 
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4.    Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους   

      της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5.  Σχέσεων του  Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς. 

 

 

Β.    Την ευθύνη για τη σύναψη, παρακολούθηση και υποστήριξη των σχέσεων   

         συνεργασίας του Δήμου με άλλους Δήμους.  

Γ.    Την ευθύνη του Γραφείου Τύπου του Δήμου. 

Δ.    Την παρακολούθηση και συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων και τους  

       Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και τον συντονισμό των δράσεών 

       τους ως  και την εκπροσώπηση του Δημάρχου στις συνεδριάσεις τους, όταν ο 

       Δήμαρχος δεν παρίσταται.  

Ε.    Το συντονισμό δράσεων με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Επαρχείο  

        Ιθάκης. 

ΣΤ. Την ευθύνη για θέματα αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου. 

Ζ.   Την ευθύνη του τομέα των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Δήμου,  

              της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησης επ’ ωφελεία του  

              Δήμου των πάσης φύσεως πολυμέσων και δικτυακών τόπων.  

Η.   Την ευθύνη του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας και 

                της εποπτείας των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Θ.   Την ευθύνη του τομέα Πολιτισμού του Δήμου. 

 

 

 

 Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά με μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, 

ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης. 

. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ 
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