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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σίφνος, 19-09-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 3625
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
(Αριθ. Απόφασης 158/2019)

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
Η Δήμαρχος Σίφνου
Έχοντας υπόψη:
1.

Την παρ. 3 του άρθ. 44 του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 138/16-06-2011), με την
οποία προστέθηκε περίπτ. (ι) στην παρ. 1 του άρθ. 58 (Αρμοδιότητες του
Δημάρχου) του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010),

2.

Τις διατάξεις του άρθ. 75 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) και των άρθ. 94
και 95 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί,
συμπληρωθεί και ισχύουν,

3.

Την 149/2019 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε
αυτούς αρμοδιοτήτων,

4.
5.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. Β 3210/03-12-2012),
Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου,
Αποφασίζουμε

Ορίζουμε Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, χωρίς αμοιβή, τους κατωτέρω
Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εποπτεία
και το συντονισμό των παρακάτω δράσεων:
1. Χρυσούλα Ποδότα του Ελευθερίου:
Α. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων παιδείας και διά βίου μάθησης,
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Β. Την εποπτεία και το συντονισμό των εργασιών που αφορούν στη συντήρηση
των σχολικών κτηρίων,
Γ. Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων στον τομέα της υγείας,
Δ. Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν στη συντήρηση των
κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιατρείου.
2. Θαλής Συνοδινός του Γεωργίου:
A. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων συντήρησης των δημοτικών
οχημάτων, ελέγχου καλής λειτουργίας και διατήρησής τους σε άριστη και
λειτουργική κατάσταση, αλλά και τη μέριμνα για την προμήθεια ανταλλακτικών,
όταν απαιτείται,
B. Την οργάνωση και παρακολούθηση αντίστοιχης αποθήκης,
Γ. Την τήρηση φακέλου ανά όχημα, με αναλυτική ημερολογιακή καταγραφή των
εργασιών συντήρησης και επισκευής τους, σε συνεργασία με τον αρμόδιο
δημοτικό υπάλληλο,
Δ. Την εποπτεία και την ευθύνη για τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου, την
ανάθεση εργασιών και τον έλεγχο της εργασίας του προσωπικού του Δήμου που
εργάζεται

στην

υπηρεσία

αρμοδιότητάς

του

(συντήρησης

δημοτικών

οχημάτων).
3. Μαργαρίτα Βασταρδή του Ιωάννου:
Α. Τη μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση και διαχείριση της δημοτικής
περιουσίας,
Β. Τη μέριμνα για τη λειτουργικότητα και ασφάλεια των δημοτικών κτηρίων, σε
συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας του Δήμου, την επιμέλεια για την
εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Δήμου, καθώς και τη φροντίδα για την
καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού τους.
4. Αικατερίνη Ραφελέτου – Κοντού του Ιωάννου:
Α. Τη συνεργασία με τις δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας που εξυπηρετούν το
νησί μας (Κέντρο Κοινότητας Μήλου – Ε.Π.Α.Ψ.Υ. κ.λπ.),
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Β. Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης,
Γ. Την προώθηση δράσεων προς διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές δεξιότητες.
Εμμανουήλ Λεμπέσης του Ιωάννου:
5.
Α. Το χειρισμό των θεμάτων ψηφιακής πολιτικής, τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), καινοτόμων υπηρεσιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης,
Β. Την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου,
Γ. Την αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα αξιοποιηθούν για την
ενίσχυση των Υπηρεσιών του Δήμου, την υλοποίηση αναγκαίων έργων και
υποδομών και την απόκτηση εξοπλισμού.

6. Άννα Ατσόνιου του Αγγέλου:
Α. Τα θέματα νέας γενιάς και συνεργασίας με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων,
Β. Τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων.
7. Γεώργιος Λουκής του Στυλιανού:
Α. Τη συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων,
Β Το συντονισμό και τη συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη διευκόλυνση του έργου τους.
Οι παραπάνω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, θα συνεργάζονται με τους Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και με τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται
στα αντίστοιχα θέματα.
Η παρούσα ισχύει έως και 31-08-2020, χωρίς οι ορισθέντες να δικαιούνται αμοιβή
ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων αυτών.
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού
Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του
Προγράμματος «Δι@ύγεια».
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ
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