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Θέµα : «Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων»  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   2 / 2014 

 
Ο  ∆ήµαρχος Χερσονήσου 

αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του 
∆ηµάρχου. 

2. Την υπ' αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά µε 
τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία. 

4. Την ΓΠ-192/18.03.2014 (ΦΕΚ 699/20.03.2014 τεύχος Β’) τροποποίηση της 
Απόφασης µε αριθµό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β'/20.03.2013) και θέµα 
«Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον 
De facto Πληθυσµό της Χώρας της Ελληνική Στατιστικής Αρχής 

5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος. εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 
3852/ 2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήµαρχοι. 

6. Τα άρθρα  88 και  275 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ∆Κ) Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄114 /8-6-2006). 

7. Τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των ∆ηµοτικών 
Αρχών 2014-2019  

8. Τις διατάξεις της µε αριθµ. 43/2014 µε αρ.πρωτοκ. 30565/6-8-2014 Εγκυκλίου 
του Υπουργείο Εσωτερικών 



9. Την αποφ. 50/2014 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ανακήρυξης 
επιτυχόντος συνδυασµού & επιλαχόντων συνδυασµών για το ∆ήµο Χερσονήσου 

10. Το Πρακτικό ορκωµοσίας των αιρετών του ∆ήµου Χερσονήσου για την ∆ηµοτική 
περίοδο 2014-2019 

11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Χερσονήσου έχει (4) ∆ηµοτικές Ενότητες (Επισκοπής, 
Γουβών, Χερσονήσου, Μαλίων) 

12. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου. (ΦΕΚ. Β 3113, 
9/12/2013) 

                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

I. Ορίζει τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Χερσονήσου, µε θητεία από 1/9/2014 
µέχρι 28/2/2017, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου (2014-2019),  
µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες του, όπως παρακάτω: 

 
Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 
Εµµανουήλ Πλευράκη του Γεωργίου και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις  
παρακάτω αρµοδιότητες: 

Οικονοµικών Θεµάτων και ∆ιαχείρισης της ∆ηµοτικής Περιουσίας 
Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών υπηρεσιών και των 
αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 

Ασκεί τις αρµοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, των παρακάτω 
Τµηµάτων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 

� Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 

� Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας 

� Τµήµα Ταµείου 

� Τµήµα Προµηθειών 

Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και 
υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, συµβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την 
επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των 
αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 
µονάδων του ∆ήµου. 
Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Γουβών  και εν απουσία 
του οι παρακάτω κατά τόπο αρµοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Γεώργιο 
Μεραµβελιωτάκη  

1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 



2) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα 
που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια 
της δηµοτικής ενότητας. 

3) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών 
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβληµάτων τους.   

4) Την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα. 

5) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε 
συνεργασία µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα 
οριστούν από αυτόν, για τα εξής: 

- Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 
περιφέρειας του ∆ήµου, την αποκοµιδή και διαχείριση των 
αποβλήτων 

- Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει 
υπηρεσίας εντός της δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω 
αντικείµενα. 

 

Β. Ορίζει Αντιδήµαρχο το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Εµµανουήλ 
Πετράκη του Ιωάννου και του µεταβιβάζει  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

Τεχνικών Έργων και Χωροταξικού Σχεδιασµού  

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών, και των αντίστοιχων 
οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 

Ασκεί τις αρµοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, του  Τµήµατος 
Τεχνικών Εργων  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στα παρακάτω γραφεία :  

� Γραφείο  Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων  

� Γραφείο Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων 

� Γραφείο  Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή 
αδειών, πιστοποιητικών, συµβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή 
προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων 
και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου .  
 

 

 

 

 



Γ. Ορίζει Αντιδήµαρχο το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 
Κατσαµποξάκη Σπυρίδωνα  και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω 
αρµοδιότητες: 

Καθηµερινότητας, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη & Εµπορίου 

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών µονάδων (τµηµάτων), των 
επιµέρους ∆/νσεων του ΟΕΥ του ∆ήµου, καθώς και την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
των οποίων την ευθύνη έχουν τα εν λόγω τµήµατα των ∆/νσεων, ως παρακάτω:  

1. ∆/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής  

� Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 

� Γραφείο Αστικού και Περιαστικού Πράσινου 

� Τµήµα Καθαριότητας 

� Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 

2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

� Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & 
Σηµατοδότησης 

� Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων 

Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και 
υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, συµβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την 
επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των 
αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 
µονάδων του ∆ήµου .  
Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου και εν 
απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρµοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. 
κ. Εµµανουήλ Πετράκη 

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 

2. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα 
που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια 
της δηµοτικής ενότητας. 

3. Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών 
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβληµάτων τους.   

4. Την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα. 

5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε 
συνεργασία µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα 
οριστούν από αυτόν, για τα εξής: 



- Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 
περιφέρειας του ∆ήµου, την αποκοµιδή και διαχείριση των 
αποβλήτων 

- Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει 
υπηρεσίας εντός της δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω 
αντικείµενα. 

 

 

∆. Ορίζει Αντιδήµαρχο το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 
Γεώργιο Μεραµβελιωτάκη του Εµµανουήλ και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην 
τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

Ενδοχώρας και ∆ιοικητικών Θεµάτων   

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη για την Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη της 
Ενδοχώρας του συνόλου του ∆ήµου και της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ).  

Ασκεί τις αρµοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, των παρακάτω 
Τµηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών: 

� Τµήµα ∆ιοίκησης 

� Τµήµα ΚΕΠ 

Και ∆/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής  

� Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας   

Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή 
αδειών, πιστοποιητικών, συµβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή 
προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων 
και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. 

Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Επισκοπής  
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 

2. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 
εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δηµοτικής ενότητας. 

3. Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και 
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβληµάτων τους.   

4. Την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα. 



5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε 
συνεργασία µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα 
οριστούν από αυτόν, για τα εξής: 

- Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 
περιφέρειας του ∆ήµου, την αποκοµιδή και διαχείριση των 
αποβλήτων 

- Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει 
υπηρεσίας εντός της δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω 
αντικείµενα. 

 
Ε. Ορίζει Αντιδήµαρχο το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο 
Λουλουδάκη του Νικολάου και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω 
αρµοδιότητες: 

Στρατηγικού Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού, Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Καινοτοµίας & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

µε αρµοδιότητες  όπως ορίζονται στον ΟΕΥ για το Αυτοτελές Τµήµα 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου και συγκεκριµένα : 

�  Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού, Παρακολούθησης, 
Αποτελεσµατικότητας και Απόδοσης προγραµµάτων & Καινοτοµίας 

επίσης και τις αρµοδιότητες  που ορίζονται στο παρακάτω τµήµα της ∆/νσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

� Τµήµα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Μαλίων και εν απουσία του οι 
παρακάτω κατά τόπο αρµοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ευθύµιος Μουντράκης 

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 

2. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 
εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δηµοτικής ενότητας. 

3. Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και 
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβληµάτων τους.   

4. Την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα. 

5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε 
συνεργασία µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα 
οριστούν από αυτόν, για τα εξής: 



- Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 
περιφέρειας του ∆ήµου, την αποκοµιδή και διαχείριση των 
αποβλήτων 

- Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει 
υπηρεσίας εντός της δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω 
αντικείµενα. 

 

ΣΤ. Ορίζει Αντιδήµαρχο το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευθύµιο 
Μουντράκη του Εµµανουήλ και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω 
αρµοδιότητες: 

Τουρισµού & Απασχόλησης  

Την συνολική εποπτεία και ευθύνη για τη στρατηγική στον τοµέα του Τουρισµού και 
την ευθύνη και της αρµοδιότητες των παρακάτω γραφείων όπως αυτά περιγράφονται 
στον ΟΕΥ του ∆ήµου: 

� του Γραφείου Απασχόλησης & Τουρισµού  
� του Γραφείου Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης  

II.  Όλοι οι ανωτέρω οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι, θα δικαιούνται αντιµισθίας εκ 
περιτροπής ανά δίµηνο, αναλυτικά: 

θα δικαιούνται αντιµισθίας για το πρώτο 2µηνο της θητείας τους, οι παρακάτω 
ορισµένοι Αντιδήµαρχοι: 

1. κ.  Εµµανουήλ Πετράκης 

2. κ. Γεώργιος Μεραµβελιωτάκης 

3. κ. Απόστολος Λουλουδάκης 

4. κ. Ευθύµιος Μουντράκης 

Για το δεύτερο 2µηνο της θητείας τους δικαιούνται αντιµισθίας οι παρακάτω 
οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι,  

1. κ. Απόστολος Λουλουδάκης 

2. κ. Ευθύµιος Μουντράκης 

3. κ.  Σπυρίδων Κατσαµποξάκης 

4. κ. Εµµανουήλ  Πλευράκης 

Για το τρίτο 2µηνο της θητείας τους δικαιούνται αντιµισθίας οι παρακάτω οριζόµενοι 
Αντιδήµαρχοι,  

1. κ.  Σπυρίδων Κατσαµποξάκης 

2. κ. Εµµανουήλ  Πλευράκης 



3. κ. Εµµανουήλ Πετράκης 

4. κ. Γεώργιος Μεραµβελιωτάκης  

Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαµβάνεται για τα επόµενα τέσσερα εξάµηνα µέχρι 
τη λήξη της θητείας των παραπάνω οριζόµενων Αντιδηµάρχων. 

III.  Το σύνολο των Αντιδηµάρχων που ορίζονται µε την παρούσα απόφαση (εξι– 
6) κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του 
προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την 
λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του 
∆ηµάρχου. 

IV.  Τις αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο 
∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μαστοράκης  

V. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα 
ασκούνται από τον κ. Εµµανουήλ Πλευράκη, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο  
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα 
ασκούνται από τον κ. Σπυρίδωνα Κατσαµποξάκη  

VI.  Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στις τοπικές εφηµερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 
και ΠΑΤΡΙ∆Α του Νοµού Ηρακλείου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

            ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


