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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ιθάκη  11-5-2021 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.   3072 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2021 

 

  ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου και ανάθεση καθηκόντων των»   

 

Ο Δήμαρχος Ιθάκης αφού λάβαμε υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) (ΦΕΚ 133/19-7-2018 

τ.Α΄) 

3. Την με αριθμό 15150/15-4-2014  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  

 «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 εδάφιο ε΄ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α΄40), σχετικά με 

τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιθάκης, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 

του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α΄) και επομένως μπορεί να 

ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι. 

      6.  Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιθάκης Αριθ. 905 και 832 (ΦΕΚ 503 Β/23-4- 

           2010) 

 

Α ΠΟΦ Α ΣΙ ΖΟ Υ ΜΕ  

Τ ρ οπο πο ιού με  τ η ν  μ ε  αρ ιθμ ό  22 /2 02 0  από φ ασ η δ ημ άρ χου  ως  εξ ής :  

Α.      Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Δόριζα Παναγιώτη ως   

          Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιθάκης με θητεία από 4-2-2020 μέχρι 31-8- 

          2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του αναθέτουμε τις  

          ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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         1. Την εποπτεία λειτουργίας των παιδικών χαρών και των 

εγκαταστάσεών τους. 

         2.    Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του κάθε 

μορφής τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που 

βρίσκονται και λειτουργούν εντός των υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης. 

         3.      Την επιμέλεια του εορταστικού διακόσμου. 

         4.      Την μέριμνα για την καλή κατάσταση, λειτουργία και επέκταση 

του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων 

κ.λπ). 

         5.   Την μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας (βελτίωση της 

ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση καθώς και τη 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, των δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού και των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων). 

    6.     Την οργάνωση δικτύου Wi – Fi  και σχεδιασμού κάλυψης 

σήματος  t.v.  στο σύνολο του Δήμου και των αντίστοιχων αναμεταδοτών. 

         7.       Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου 

         8.     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.  

         9.     Του υπεύθυνου της εποπτείας, του ελέγχου, του συντονισμού για τη 

λειτουργία των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη, συμπεριλαμβανομένων του 

ΚΕΠ και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου. 

         10.   Του υπεύθυνου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, της 

συντήρησής του και του προσωπικού που εργάζεται στους συγκεκριμένους τομείς με  

οποιαδήποτε ιδιότητα. 

          11.  Της τέλεσης πολιτικών γάμων. 

          12.  Του υπεύθυνου της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι 

εγκαταστημένες στο Δήμο. 

          13.    Του επικεφαλής της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

          14.    Του υπεύθυνου του τομέα αθλητισμού. 

Β.     Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του με αντιμισθία. 

Γ.      Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά με μία ημερήσια εφημερίδα του  
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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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