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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 109 /2021 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
αφού έλαβε 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 υπ΄αριθ. ΓΠ-192/18-03-2014 Απόφαση του 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)».  

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με το άρθρο 59 
παρ. 2 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018.  

7. Tην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου O.E.Y. (ΦEΚ 1532/Β΄/2008) 

και ως ισχύει.  
9. Την με αρ. 37/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.  
10. Το από 27/8/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.    
11. Το από 09/09/2019 πρακτικό της Δημοτικής παράταξης «Μαζί για τη Μύκονο» όπως 

προβλέπεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων 
και στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει. 

12. Το άρθρο 47 του Ν.4647/2019 (A’ 204), σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 59 του ν. 
3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «7. Με την απόφαση της 
παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να 
ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού 
των αντιδημάρχων της παραγράφου 2». 

13. Την υπ΄ αριθμ. 48/ΑΠ:22119/07-04-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί 
Ορισμού Αντιδημάρχων» [ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ]. 

14. Την υπ΄αριθμ. 243/2020 απόφαση Δημάρχου Μυκόνου. 
15. Την υπ΄ αριθμ. 108/2021 απόφαση Δημάρχου.  
16. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μυκόνου μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι 

έμμισθοι και ένας (1) άμισθος.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Α. Τροποποιεί τις υπ΄αριθμ. 243/2020 και 108/2021 προηγούμενες αποφάσεις ορισμού 

Αντιδημάρχων στο Δήμο Μυκόνου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτών ως εξής:  

 

- Στην παρ. Α.1.12 ορίζει τον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Κουκά (Αλεκάρα) του Δημητρίου 

μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου και τον ανακαλεί από μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

- Τροποποιεί τον τίτλο του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Ζουγανέλη (Μπαλτά) σε 

Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας.  

- Στην παρ. Α.2.1 τροποποιεί τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Ζουγανέλη 

(Μπαλτά) ως εξής:  Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου 

Έκδοσης αδειών καταστημάτων και του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών,  καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων των ως 

άνω. 

- Στην παρ. Α.2.6 τροποποιεί τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Ζουγανέλη 

(Μπαλτά) ως εξής:  Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την πρόληψη της 

παραβατικότητας σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και 

συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης. 

- Στην παρ. Α.2.8 τροποποιεί τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Ζουγανέλη 

(Μπαλτά) ως εξής:  Τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα 

κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης, ρύθμισης 

της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της 

κυκλοφορίας και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων 

στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

- Αφαιρεί τις αρμοδιότητες από τις παρ. Α.2.12 και Α.2.14.  

- Στην παρ. Α.2.16 τροποποιεί και ορίζει τον Αντιδήμαρχο Μιχαήλ Ζουγανέλη 

(Μπαλτά) Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.  

- Στην παρ. Α.3.10 προσθέτει στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου  Ιάκωβου Δακτυλίδη 

(Καριώτη) την αρμοδιότητα της χάραξης και της εφαρμογής πολιτικής του Δήμου σε 

ζητήματα απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  

- Στην παρ. Η τροποποιεί την αναπλήρωση του Δημάρχου ως εξής:  
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Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:  

1. ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκάς Αλέξανδος (Αλεκάρας) του Δημητρίου.  

2. ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου.  

3. ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουγανέλης Μιχαήλ (Μπαλτάς) του Ιακώβου.  

4. ο Αντιδήμαρχος κ. Δακτυλίδης Ιάκωβος (Καριώτης) του Ιωάννη.  

5. η Αντιδήμαρχος κ. Σαμψούνη Κωνσταντινιά (Ντίνα) του Σπυρίδωνος.  

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί 

ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.  

 

Β. Κατόπιν των ανωτέρω ο ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Μυκόνου και οι 

μεταβιβασθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες διαμορφώνονται ως εξής:  

 

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυκόνου και 

τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 

1. Τον κ. Αλέξανδρο Κουκά (Αλεκάρα) του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυκόνου και του μεταβιβάζει 

αρμοδιότητες ως εξής: 

 

1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα όλων των Τμημάτων και Γραφείων της 

Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Σφαγείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων 

και αποφάσεων των ως άνω. 

2. Τη συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τη σύνταξη 

και την υλοποίηση του Τεχνικού τους Προγράμματος. 

3. Τη μελέτη, ωρίμανση και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής 

τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.  

4. Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού 

οδικού δικτύου (οδόστρωμα, στηθαία ασφαλείας, κτλ.). 

5. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων και των 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 

6. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  
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7. Το συντονισμό όλων των δράσεων και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, 

αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου.  

8. Την διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του 

ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και  δράσεων 

που αφορούν τον Δήμο Μυκόνου στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού  

σχεδιασμού. 

9. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. 

10. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την 

αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, των αθλητικών 

εγκαταστάσεων και των συναφών χώρων. 

11.  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. 

12. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου. 

 

2. Τον κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 

Πολιτικής και Εθελοντισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Τμήματος Εξόδων της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και της 

Δομής Κοινωνικής Πρόνοιας «Δίχτυ Αγάπης», του Γραφείου Φύλαξης Δημοτικών 

Κοινοχρήστων Χώρων και Σχολείων, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων 

και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τα ανωτέρω τμήματα εποπτείας 

του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο, και την 

καθοδήγηση, εποπτεία υπαλλήλων των τμημάτων που προΐσταται. 

2. 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.  

3. Την εποπτεία και την ευθύνη για την οργάνωση τοπικών και εθνικών εορτών, 

συσκέψεων και δημοσίων εκδηλώσεων του Δήμου. 

4. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που 

επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού και περιφερειακού 
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προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των 

συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα φορέων 

υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

5. Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να 

βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου.  

6. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων 

χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων. 

7. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή 

Ο.Α.Ε.Δ. 

8. Τη συνεργασία και τη διοργάνωση κοινών δράσεων με την Εκκλησία και τους Ιερούς 

Ναούς του νησιού.  

9. Μέριμνα για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 

εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.  

10. Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με 

τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα 

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.  

11. Μέριμνα για την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία των ευπαθών ομάδων.  

12. Σχεδιασμό πολιτικής τελών και εισφορών για την ανακούφιση των ευπαθών 

κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.  

13. Συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας για την επίτευξη των στόχων της.  

14. Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μυκόνου. 

 

3. Τον κ. Μιχαήλ Ζουγανέλη (Μπαλτά) του Ιακώβου ως Αντιδήμαρχo Καθημερινότητας 

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Έκδοσης Αδειών 

Καταστημάτων και του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  

καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων των ως άνω. 

2. Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της 

ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου. 

3. Τη μέριμνα και τήρηση απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών. 
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4. 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. 

5. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, 

δημοτικών κτιρίων, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων και 

κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση και υπογειοποίηση 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.). 

6. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την πρόληψη της παραβατικότητας σε 

συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της 

παρεχόμενης υπηρεσίας του αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης. 

7. 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. 

8. Τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και 

στάθμευσης των οχημάτων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης, ρύθμισης της 

κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της 

κυκλοφορίας και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών 

επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

9. Την εποπτεία της υλοποίησης και εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Μυκόνου. 

10. Την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των φορέων που εκτελούν μεταφορικό 

έργο στα όρια του Δήμου. 

11. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).  

12. Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

13. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών. 

14. Τον ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου. 

 

4.Τον κ. Ιάκωβο Δακτυλίδη (Καριώτη) του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και του 

μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

 

1. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα του Γραφείου Καθαριότητας, του 

Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος – Πρασίνου, του Γραφείου Κίνησης και 
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Συντήρησης Οχημάτων και του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων- Καθαριότητα 

Ακτών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων, 

αποφάσεων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.)  των ως άνω. 

2. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας του Δήμου 

Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και ακτών, καθώς και 

της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου. 

3. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών 

καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί. 

4. Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των 

μηχανικών μέσων και οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της 

μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών. 

5. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του 

χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής 

(ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.  

6. Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την μίσθωση μηχανημάτων έργου 

και μεταφορικών μέσων για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης 

της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

7. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου και την επιβολή προστίμων. 

8. Τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα απομάκρυνσης 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

9. Τον ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου. 

 

5.Την κα. Κωνσταντινιά (Ντίνα) Σαμψούνη  του Σπυρίδωνος ως Αντιδήμαρχο 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Ανακύκλωσης και Δημοτικών Εσόδων και της μεταβιβάζει 

τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

 

1. Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των εσόδων του Δήμου και ειδικότερα των 

Τμημάτων Εσόδων και Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων και αποφάσεων των ως άνω. 

2. Την αρμοδιότητα, ευθύνη, εποπτεία και μέριμνα της Εκτέλεσης Προγραμμάτων 

Ανακύκλωσης του Γραφείου Διαχείρισης Απορριμμάτων, του Τμήματος Καθαριότητας- 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
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3. Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές 

όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Ισολογισμού 

και Απολογισμού του Δήμου και της σύνταξης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.  

4. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των εσόδων του 

Δήμου.  

5. Την ευθύνη και έλεγχο για την εμπρόθεσμη σύνταξη των βεβαιωτικών- χρηματικών 

καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων και 

την εκκαθάρισή τους από την αρμόδια υπηρεσία.  

6. Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου. 

7. Την εποπτεία και την ευθύνη για ζητήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, που αφορούν την λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπως και των 

υποχρεωτικών αναρτήσεων στις ιστοσελίδες του Κόμβου, στην ΕΕΤΑΑ, στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια, σε ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ. 

8. Την εποπτεία και ευθύνη των διαδικασιών που αφορούν την Πλατφόρμα δήλωσης 

διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ της Κ.Ε.Δ.Ε.. 

9. Την εφαρμογή του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων, τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων 

που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και την επιβολή των ανάλογων 

προστίμων. 

10. Την ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του, στους 

περιβαλλοντικούς τομείς της αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, με 

τη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τη 

δημιουργία νέων στα πρότυπα της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

11. Την επικαιροποίηση και εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. 

12. Την μέριμνα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

13. Την ορίζει μέλος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου. 

 

Β. Οι Αντιδήμαρχοι φέρουν την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη 

οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς 

τους. 

 

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη μέριμνα, την εποπτεία, την ευθύνη και το 

συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων στον Τομέα Ευθύνης τους 

σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας για την παροχή μέτρων 
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ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων 

προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Δ. Οι ως άνω Αντιδήμαρχοι 1, 3, 4 και 5 δικαιούνται αντιμισθίας. 

 

Ε. Ο Αντιδήμαρχος Μιλτιάδης Ατζαμόγλου δε δικαιούται αντιμισθίας.  

 

ΣΤ. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάµων, εναλλακτικά µε τον ∆ήµαρχο, σε όλους τους 

Αντιδηµάρχους. 

 

Ζ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 

και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, όπου προβλέπεται. 

 

Η. 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. 

 

Θ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:  

1. ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκάς Αλέξανδος (Αλεκάρας) του Δημητρίου.  

2. ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου.  

3. ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουγανέλης Μιχαήλ (Μπαλτάς) του Ιακώβου.  

4. ο Αντιδήμαρχος κ. Δακτυλίδης Ιάκωβος (Καριώτης) του Ιωάννη.  

5. η Αντιδήμαρχος κ. Σαμψούνη Κωνσταντινιά (Ντίνα) του Σπυρίδωνος.  

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο 

Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.  

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο 

Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

 

Ι. Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα 

Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων, τις Επιτροπές 

του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω 

αναφερόμενες αρμοδιότητες. 
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Κατά τα λοιπά που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση ισχύουν οι υπ΄ αριθμ. 243/2020 

και 108/2021 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου.  

 

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, 12-04-2021 

                                                                                 Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

                                                                                  

                                                                                                       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

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