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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΥΑΗ ΔΗΜΑΡΦΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ : 31/2017
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92, 94 282 & 286 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87, 86, 88 & 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α΄114), όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως
ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 40 ΕΠ/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου περί ανάδειξης
της νέας Δημοτικής Αρχής.
5. Το από 30-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά με τον
ορισμό αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μυκόνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν.
3852/ 2010, οπότε και ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/30565/2014 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων
αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η
Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).
9. Την υπ΄ αριθμ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
«Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15-03-2013 (ΦΕΚ 630/τ.Β’/2013)» και θέμα
«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον de facto πληθυσμό
της χώρας (ΦΕΚ β’ 699)».
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 1532/τ.Β’ 04-08-2008).
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ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Μυκόνου, με θητεία που διαρκεί δυόμιση έτη έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου (31-08-2019) και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Νικόλαο Γκέλο του Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών &
Διοικητικών Τπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων
του Δήμου και ειδικότερα των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του
Τμήματος Διοικητικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές
όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Προϋπολογισμού
και των αναμορφώσεών του, του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη βεβαίωση όλων των εσόδων του Δήμου.
- Τον έλεγχο και την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων,
εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των
δαπανών και των συνοδευόντων δικαιολογητικών εγγράφων, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
- Την συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου για τη σύνταξη και
παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους και τη µετρήσιµη
οικονοµική λειτουργία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων ως ενιαίου συνόλου.
- Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της
ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του υλικού στην
Αποθήκη του Δήμου και την τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα
Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
- Την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου.
- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων
που εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού
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της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο
από το Δήμαρχο.
- Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.
2. τον κ. Λάμπρο Παναγιωτακόπουλο του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών,
δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων
και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων,
δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με
τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του
αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης.
- Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών.
- Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και
επέκταση των χώρων πρασίνου.
- Την μέριμνα και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της
εύρυθμης λειτουργίας, του φυσικού - αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και της αισθητικής της
πόλης της Μυκόνου, των οικισμών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
- Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και
στάθμευσης

των

οχημάτων,

ρύθμισης

της

κυκλοφορίας,

καθορισμού

πεζοδρόμων,

μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην
ασφάλεια της κυκλοφορίας.
- Την ευθύνη και μέριμνα της εφαρμογής των διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση και
για την αφαίρεση - αποξήλωση κάθε παράνομης διαφηµιστικής πινακίδας ή πλαισίου με την
ταυτόχρονη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
- Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
- Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
-Την ευθύνη και εποπτεία για την προετοιμασία και

τη διεξαγωγή των κάθε

είδους δημοπρασιών, που αφορούν στην εκποίηση ή στην εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών
πραγμάτων του Δήμου και στην αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου.
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- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων, των αποφάσεων και θεμάτων που
εκδίδονται από τα Γραφεία Ηλεκτροφωτισμού, Προστασίας – Συντήρησης Περιβάλλοντος –
Πρασίνου, Φύλαξης κοινόχρηστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος – Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
- Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δε δικαιούται αντιμισθίας.

3. την κα Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Προστασίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
- Την εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας,
το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
- Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία & καθαριότητα των Δημοτικών
Κοιμητηρίων.
- Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.
- Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη
λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου
υλικών των υπηρεσιών.
- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των
εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας και την παροχή
μέτρων ατομικής προστασίας.
- Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για
την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων,
όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
- Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση,
λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.
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- Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
- Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
- Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής
παραγωγής.
- Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
- Την υπογραφή όλων των εγγραφών και των αποφάσεων των υπηρεσιών:
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας, Γραφείου Νεκροταφείου, Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
-Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.

Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάµων, εναλλακτικά µε το ∆ήµαρχο, σε όλους τους
Αντιδηµάρχους.
Γ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.

Δ. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική
του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική
υπογραφή του Δημάρχου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:
1. ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Γκέλος του Ανδρέα.
2. ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος του Δημητρίου.
3. η Αντιδήμαρχος Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο
Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Σ. Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους
αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους,
με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις
των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί τουλάχιστον σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Κυκλάδων ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Μύκονος, 08-03-2017
Ο Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
2. Υπηρεσίες του Δήμου
3. Δημοτικές Επιχειρήσεις – Ν.Π.Δ.Δ
4. Οριζόμενους
5. Φάκελο αποφάσεων Δημάρχου
6. Αρχείο
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