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ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Αφού έλαβε υπόψη:


την περ.ι΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.



την με αρ.442/09-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά για τον «Ορισμό
Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»



τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2186 Β΄/29-09-2011) του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά, όπως
ισχύει.



την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά και
εύρυθμης λειτουργίας αυτών



την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των δημοτικών
θεμάτων σε συνδυασμό με την επιθυμία μας να προβούμε σε καταμερισμό των
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μαυρογένη Παναγιώτη του Σταματίου,
Σημαντηράκη Πολυχρόνη του Βασιλείου, Παπουτσάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ,
Βλαζάκη Χαρίλαο του Θεοδώρου, Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου, Μπουρδάκη
Εμμανουήλ του Ιωάννη, εντεταλμένους συμβούλους, εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, με θητεία δυόμισι ετών, ήτοι από σήμερα 09-09-2014 έως 28-02-2017,
αναθέτοντας τους την εποπτεία και το συντονισμό για τα παρακάτω θέματα:

Α. Στoν κ. Μαυρογένη Παναγιώτη του Σταματίου:
1.Θέματα που αφορούν την καθαριότητα, διαχείριση, συγκομιδή, ανακύκλωση
απορριμμάτων και του χώρου εναπόθεσης.
2.Θέματα που αφορούν εν γένει την μέριμνα των υποδομών και την λειτουργία του
ηλεκτροφωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες των τουριστικών περιοχών.
Β. Στον κ. Σημαντηράκη Πολυχρόνη του Βασιλείου:
1.Θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμματικών
συμβάσεων του Δήμου καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των έργων από
συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Γ. Στον. κ. Παπουτσάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ:
1.Θέματα που αφορούν τον μαζικό αθλητισμό, τις αθλητικές ακαδημίες καθώς και κάθε
θέμα που αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δήμου.
Δ. Στον κ. Βλαζάκη Χαρίλαο του Θεοδώρου:
1.Θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα καθώς και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
σε θέματα αδειών παραγωγών και αδειών λαϊκών αγορών.
Ε.Στον κ. Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου:
1.Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή

του

Δήμου ως τουριστικού

προορισμού, καθώς και την μέριμνα για θέματα που συσχετίζονται με τα παραπάνω.
ΣΤ.Στον Μπουρδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη:
1.Θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και συντονισμό της οικονομικής λειτουργίας
του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Οριζόμενους Aντιδημάρχους
3. Διευθύνσεις Δήμου, Τμήματα.
4. Δημοτικές Ενότητες
5. Τοπικός Τύπος

