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ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 

114/8.6.2006), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (Α'  87)  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.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).

4. 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."

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2186

Β΄/29-09-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6.Την  με  αρ.πρωτ:14039/1096/05-09-2019  Απόφαση  του  Δημάρχου  Πλατανιά  περί

ορισμού Αντιδημάρχων.   

7.  Την περ.ι΄  της  παρ.1  του άρθρου  58  του Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

8.Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του

δημοτικού έργου και την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου

Πλατανιά  και εύρυθμης λειτουργίας αυτών. 



9.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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε  τους  κατωτέρω  Δημοτικούς  Συμβούλους  της  πλειοψηφίας  κ.κ.

Μαραγκουδάκη  Χρυσάνθη,  Βαρουξάκη  Στυλιανό,  Μαρινάκη  Πέτρο,  Μαυρογένη

Ευτύχιο,  Δημητρογιαννάκη  Στυλιανό,  Mπομπολάκη  Χαρίτων,  Βουλγαράκη

Μανούσο,  Δαράκη  Ιωάννη,  Αρχοντάκη  Χρήστο  και  Καπνισάκη  Αντώνιο, ως

Εντεταλμένους Συμβούλους, στους οποίους δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από την

ημερομηνία  υπογραφής  της  παρούσας  και  μέχρι  30-09-2020  εντός  της  τρέχουσας

δημοτικής περιόδου, αναθέτοντας τους την αρμοδιότητα, εποπτεία και το συντονισμό για

τα παρακάτω θέματα:

Α. Στην  κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη  του Εμμανουήλ:

1.Την Κοινωνική Πολιτική και Προστασία , καθώς και θέματα  Ισότητας  των φύλων και

το Κέντρο Κοινότητας.

1.Θέματα που αφορούν το συντονισμό και την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου

και συναφών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής μέριμνας  και προστασίας.

Β. Στον κ. Βαρουξάκη Στυλιανό του Κωνσταντίνου:   

1.Κυκλοφοριακά θέματα.

2.Χρήση κοινοχρήστων χώρων τουριστικής ζώνης.

Γ. Στον κ. Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου: 

1.Ανάπτυξη και προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και μέριμνα για

θέματα που συσχετίζονται με την οργάνωση και προετοιμασία των παραπάνω.      

2.Προστασία περιβάλλοντος και πρασίνου και αισθητική αναβάθμιση και  μέριμνα για

την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων.

Δ. Στον κ.Μαυρογένη Ευτύχιο του Γεωργίου: 

1.Θέματα  αλλοδαπών,  μεταναστών  και  προσφύγων   και  λειτουργία  του  Συμβουλίου

Ένταξης Μεταναστών.

2.Θέματα βιώσιμης κινητικότητας. 



Ε. Στον. κ. Δημητρογιαννάκη Στυλιανό του Ιωάννη:

1.Θέματα που αφορούν τον μαζικό αθλητισμό και τις αθλητικές ακαδημίες. 

2.Κάθε θέμα που αφορά τις  αθλητικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δήμου.

ΣΤ. Στον κ. Μπομπολάκη Χαρίτων του Γεωργίου: 

1.Θέματα Πληροφορικής , Δικτύων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2.Θέματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.

Ζ. Στον κ. Βουλγαράκη Μανούσο του Κωνσταντίνου : 

1.Πρωτογενής  τομέας  καθώς και  η  αρμοδιότητα  σε θέματα  αδειών παραγωγών και

αδειών λαϊκών  αγορών. 

2.Θέματα  που  αφορούν  εν  γένει   την  καθημερινότητα,  την  καθαριότητα,  τις

περιπατητικές διαδρομές, συντονισμός κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου και

την ορθή  λειτουργία του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Η. Στον κ. Δαράκη Ιωάννης του  Ηρακλή:

1.Παιδείας .

2.Συμβουλευτική  υποστήριξη   σε  θέματα  που  αφορούν  τον  ηλεκτρομηχανολογικό

εξοπλισμό. 

Θ.Στον κ. Αρχοντάκη Χρήστο του  Ιωάννη:

1.Υπεύθυνος σε θέματα ενεργειακής  αναβάθμισης κτιρίων και συναφών δράσεων. 

Ι.Στον κ.Καπνισάκη Αντώνιο του Στυλιανού:

1.Υπεύθυνος στον πολιτισμό. 

      Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα, να  αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


