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Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Θήρας 2017-2019».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 48/2017
Ο Δήμαρχος Θήρας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 62, 76, 86 και 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16.6.2011)
«Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»/
4. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 43/30565/6.8.2014 του ΥΠ.ΕΣ.
5. Την με αρ. 23/12-06-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου, όπως
συμπληρώθηκε με την όμοια 26/20-6-2014 του ίδιου δικαστηρίου.
6. Το υπ. αρ. 774/24.08.2014 Πρακτικό-Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας.
7. Την υπ΄ αριθμ. 23/01.3.2017 Απόφαση Δημάρχου Θήρας περί ‘’Ορισμού
Αντιδημάρχων Θήρας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 2017-2019’’ με ΑΔΑ: 7Μ7ΥΩΡΝ-ΠΥ8
8. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θήρας (ΦΕΚ 2966/22.11.2013 τεύχος Β).
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
10. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων για την επικουρία, την εποπτεία και
τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε Εντεταλμένη Σύμβουλο, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ. Ρούλα Μπελλώνια Μενδρινού του Ελευθερίου, με θητεία από 23.3.2017 έως και
31.8.2019, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου
Θήρας:
α) στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, των εδαφίων 20, 25 και 28 της
παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 που αφορούν:
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στην υλοποίηση i) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των
οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου, ii)
εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη
χρηματοδότηση, iii) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στην πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
στην οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας
Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14
του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197, Α).

β) που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, την
πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων υγείας των κατοίκων και των ευπαθών ομάδων
πληθυσμού, την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και την
οργάνωση και πραγματοποίηση ομιλιών και ημερίδων αφορούντων τα θέματα υγείας.
Β. Ορίζουμε Εντεταλμένη Σύμβουλο, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ. Αικατερίνη Καραμολέγκου-Μανέτα του Ελευθερίου, με θητεία από 23.3.2017 έως και
31.8.2019, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων του
Δήμου Θήρας:
α) στον τομέα της Ανάπτυξης, της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 που
αφορούν στην εκπόνηση, υλοποίηση, συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική
ανάπτυξη των περιοχών και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και
στη δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών και
β) στον τομέα της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της παρ. 10 του άρθρου 75
του Ν. 3463/2006 που αφορούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Γ. Ορίζουμε Εντεταλμένη Σύμβουλο, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας
κ. Όλγα Γραβάνη του Ευριπίδη, με θητεία από 23.3.2017 έως και 31.8.2019, χωρίς αμοιβή,
για την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θήρας:
α) στον τομέα της Ανάπτυξης, της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 που
αφορούν στην προστασία, αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και
περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς
και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β) στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης όλων των παραγράφων
του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει την εποπτεία και τον
συντονισμό του Κοινωνικού Φαρμακείου & του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θήρας,
πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Δ. Ορίζουμε Εντεταλμένη Σύμβουλο, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας
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κ. Ιωάννα Βαμβακούρη Βαρβαρήγου του Άγγελου, με θητεία από 23.3.2017 έως και
31.8.2019, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό των αρμοδιοτήτων του
Δήμου Θήρας:
α) στον τομέα της Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, των παρ. 5, 6, 8 και 9 του
άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 που αφορούν i) στην εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη
και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των
σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία
πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και
θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής,
γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, ii) στην
προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων
της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, iii) στη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών
παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή μας σε αυτά και iv) στην
προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
β) στον τομέα της Ανάπτυξης, της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 που
αφορούν στη διαχείριση, αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής
περιουσίας και τη κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
γ) που αφορούν στην οργάνωση και την ορθή λειτουργία των παιδικών χαρών.
Εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους να υπογράφουν με εντολή
δημάρχου, πλην χρηματικών ενταλμάτων, έγγραφα του Δήμου που είναι απαραίτητα για
την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων
(προπαρασκευαστικές ενέργειες και πράξεις του Δήμου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις,
βεβαιώσεις, κλπ.).
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε
συνεννόηση με τον Δήμαρχο.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους, στους Αντιδημάρχους, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
Προγράμματος Διαύγεια και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Ο Δήμαρχος Θήρας

Αναστάσιος - Νικόλαος Ζώρζος
Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας
2. Αντιδημάρχους Θήρας
3. Πρ/νους Υπηρεσιών & Τμημάτων Δήμου
4. Δημοτικές Επιχειρήσεις & Νομικά Πρόσωπα
5. Οριζόμενους Δημοτικούς Συμβούλους
6. Μ.Μ.Ε Θήρας
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