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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Ανάθεση καθηκόντων τους» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  2 5 5 / 2 0 2 2  
Ο Δήμαρχος Ιθάκης 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄). 

1. 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΄) 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Την με αριθμό 31931/08/2021 προηγούμενη απόφασή του. 
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιθάκης Αριθ. 905 και 832 (ΦΕΚ 503 Β/23-4-2010) 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως  

Αντιδημάρχους του Δήμου Ιθάκης με θητεία από 1-9-2022 μέχρι 31-12-2023, εντός 

της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους αναθέτουμε τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

1. Τον κ. Βερώνη Γεράσιμο του Λάμπρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας,:          

            α. Της ευθύνης καλής λειτουργίας του τομέα των λιμένων και παραλιών.  

            β.  Του υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Προστασίας. 

            γ.   Του υπευθύνου εποπτείας των δημοτικών κοιμητηρίων,  

                  Νότιας Ιθάκης. 

           δ.   Του υπεύθυνου του Τομέα Περιβάλλοντος και την εποπτεία των 

                  αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου. 

           ε.  Της ευθύνης του κυκλοφοριακού σχεδιασμού, θεμάτων εξυπηρέτησης  

                   πεζών και προσβασιμότητας ΑμεΑ, οδικής σήμανσης, φωτεινής 

                   σηματοδότησης και έκδοσης αδειών κατασκευής δικτύων. 
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           στ.  Του υπεύθυνου του τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και  

                   της εποπτείας των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου. 

               ζ. Του προϊσταμένου του τομέα νομικής υποστήριξης του Δήμου και της 

                   εκπροσώπησης του Δήμου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, 

                   έναντι πάσης δικαστικής – εισαγγελικής ή κρατικής αρχής.  

               η.  Της εποπτείας και ευθύνης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των 

                   αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των  

                   αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης. 

               θ. Της ευθύνης για θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε  

                    συνεργασία με το Τμήμα αδειοδοτήσεων. 

               ι.  Της υπογραφής κάθε είδους εγγράφων σχετικών με τις παραπάνω 

                    αρμοδιότητες. 

O ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς αντιμισθία. 

             

2. Τον κ. Αναγνωστάτο Λουκά του Ανδρέα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών:  

 

              α.  Της παραλαβής κάθε είδους εγγράφου με απόδειξη, ως και κάθε άλλου 

                    εγγράφου που αφορά το Δήμο. 

              β. Της υπογραφής πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών γενικά όλων των   

                  υπηρεσιών του Δήμου, για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανά τομέα 

                  ευθύνης του, όπως παρακάτω αναλυτικά καθορίζεται, καθώς και της  

                  υπογραφής πάσης φύσεως πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ διοικητικών  

                  εγγράφων που εκδίδονται από Δημοτικές Υπηρεσίες όταν απουσιάζει ή  

                  κωλύεται ο  Δήμαρχος ή κωλύονται οι ορισμένοι από το Δήμαρχο  

                   υπάλληλοι.  

            γ.  Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής γενικά και της επικύρωσης  

                  φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του  

                  Δήμου, ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό. 

            δ. Του υπεύθυνου των γραφείων ΟΓΑ, καθώς και της υπογραφής κάθε 

                 σχετικού εγγράφου. 

             ε.  Της υπογραφής πιστοποιητικών για την εγγραφή στα Δημοτολόγια  

                   (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κλπ) και στα Μητρώα Αρρένων,  
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                     πλησιέστερων συγγενών κλπ. που εκδίδονται με βάση έγγραφα  

                     στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου. 

             στ.  Της υπογραφής αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων που υπάρχουν στα  

                     Μητρώα του Δήμου και των προσκομιζομένων από πολίτες. 

              ζ.   Του υπεύθυνου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου  

                   καθώς και της μελέτης και εισήγησης προτάσεων για την αρτιότερη και  

                   αποτελεσματικότερη οργάνωση των λειτουργιών αυτού. 

               η.  Της υπογραφής βεβαιώσεων Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή  

                     κτιρίων, καθώς και κάθε βεβαίωση περί ιδιοκτησίας ή τοποθεσίας  

                    ακινήτων, καταστάσεις δημοτικών ή κοινοτικών δρόμων, βεβαιώσεων  

                    αγροτικής εκμετάλλευσης και απασχόλησης και βεβαιώσεων  

                    πληθυσμιακής  κατάστασης του Δήμου. 

                θ. Της υπογραφής παντός είδους εγγράφων σχετικών με τις παραπάνω 

                     αρμοδιότητες. 

O ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του με αντιμισθία. 

 

3. Τον κ. Τρέλλη Ιωάννη του Θεοδώρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, και 

Παιδείας,: 

  α. Του υπεύθυνου ομαλής λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης και  

         των δικτύων ύδρευσης του Δήμου.  

                β.  Του υπεύθυνου του τομέα παιδείας και δια βίου μάθησης ως  

                      και των Σχολικών Επιτροπών. 

                γ. Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση  

                    φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του  

                    Δήμου  ή  προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό. 

O ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς αντιμισθία. 

 

4.    Τον κ.  Δόριζα Παναγιώτη του  Χρήστου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Aθλητισμού: 

               α. Την εποπτεία λειτουργίας των παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών  

                   τους. 

              β.  Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του κάθε μορφής  

                   τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που  
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                   βρίσκονται και λειτουργούν εντός των υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης. 

              γ.  Την επιμέλεια του εορταστικού διακόσμου. 

              δ. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση, λειτουργία και επέκταση του 

                   δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων  

                   κ.λπ). 

             ε. 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). 

      στ. Την οργάνωση δικτύου Wi – Fi  και σχεδιασμού κάλυψης σήματος  t.v.    

            στο σύνολο του Δήμου και των αντίστοιχων αναμεταδοτών. 

              ζ.  Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του Ελικοδρομίου 

              η. 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.  

              θ. 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. 

               ι. Του υπεύθυνου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, της  

                  συντήρησής του και του προσωπικού που εργάζεται στους  

                   συγκεκριμένους τομείς με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

             ια.  Της τέλεσης πολιτικών γάμων. 

             ιβ.  Του υπεύθυνου της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι  

                    εγκαταστημένες στο Δήμο. 

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

            ιδ.    Του υπεύθυνου του τομέα αθλητισμού και Δημοτικών σταδίων. 

            ιε.  Του υπεύθυνου ελέγχου παραλαβής των προμηθειών του Δήμου, της 

                  καταχώρησης στα βιβλία απογραφής, της  ασφαλούς αποθήκευσης,  

                  καθώς και της υπογραφής κάθε σχετικού παραστατικού. 

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκτελεί τα καθήκοντά του με αντιμισθία. 
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Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Βερώνη Γεράσιμου, 

τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναγνωστάτος Λουκάς.  

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ., τις αρμοδιότητές του 

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Βερώνης Γεράσιμος.   

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Τρέλλη Ιωάννη, τις 

αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δόριζας Παναγιώτης.  

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ Δόριζα Παναγιώτη., 

τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Τρέλλης Ιωάννης.   

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Βερώνης Γεράσιμος. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο  τα 

καθήκοντα του Δημάρχου ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τρέλλη Ιωάννη. 

Δ. 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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