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ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ με α/α 75/2017
Ο Δήμαρχος Κυθήρων
Έχοντας υπ' όψη:
1. την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του
άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το
συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
Στον Δημοτικό Σύμβουλο ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ:
Θα συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα:
Α) Οικονομικών Θεμάτων
Β) Τεχνικών Έργων
σύμφωνα με την περιγραφή των καθηκόντων αυτών στην σχετική απόφαση ορισμού
Αντιδημάρχων και καθηκόντων αυτών.
Για τους ανωτέρω τομείς θεμάτων ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος θα μπορεί μετά από
συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να εισηγείται σχετικά θέματα προς το Δ.Σ. και να
υπογράφει τις σχετικές εισηγήσεις. Η τελική ευθύνη των εν λόγω θεμάτων παραμένει στον
οικείο Αντιδήμαρχο.
Στη Δημοτική Σύμβουλο ΒΕΝΕΡΗ – ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ:
Ορίζεται υπεύθυνη για τις σχέσεις του Δήμου Κυθήρων με τους αποδήμους Κυθήριους και
Αντικυθήριους, τις ενώσεις, τους φορείς και συλλόγους αποδήμων Κυθηρίων και
Αντικυθηρίων. Αρμόδια για την υποβολή σχετικών προτάσεων στο Δήμαρχο για την
περαιτέρω ενίσχυση και σύσφιξη των δεσμών του Δήμου και του νησιού με τους αποδήμους
και τους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησής τους.
Στη Δημοτική Σύμβουλο ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, νεολαίας
και προβολής. Ειδικότερα, σε ζητήματα προώθησης του τουριστικού προϊόντος των
Κυθήρων, τρόπου και μέσων διαφήμισης, διαδικτυακής παρουσίας του Δήμου και του
νησιού, συμμετοχής σε δράσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος και
πολιτιστικής προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τις
αρμόδιες Υπηρεσίες.
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Στον Δημοτικό Σύμβουλο ΚΟΡΩΝΗ ΜΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ:
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος μαζί με την Μαρία Κασιμάτη σε θέματα τουρισμού,
πολιτισμού, αθλητισμού, νεολαίας και προβολής. Ειδικότερα, σε ζητήματα προώθησης του
τουριστικού προϊόντος των Κυθήρων, τρόπου και μέσων διαφήμισης, διαδικτυακής
παρουσίας του Δήμου και του νησιού, συμμετοχής σε δράσεις, εκδηλώσεις και συναντήσεις
τουριστικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικής προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Υποβολή προτάσεων για την πολιτική άθλησης και νεολαίας του Δήμου, την εφαρμογή
σχετικών προγραμμάτων καθώς και την γενικότερη στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων
στο νησί, την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών καθώς και τη γενικότερη στήριξη της
νέας γενιάς, σε συνεργασία με το Δήμαρχο.
Στη Δημοτική Σύμβουλο ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
Θα συνεπικουρεί το Δήμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες στην
παρακολούθηση και εποπτεία επί των οικονομικών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων
και της Αναπτυξιακής Εταιρείας, των εισπράξεων, των οφειλών, των τελών, των
συνεργασιών με τα τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα.
Θα συνεργάζεται με τους ορκωτούς λογιστές που ελέγχουν το Δήμο και την Αναπτυξιακή
Εταιρεία και θα ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τις σχετικές
Υπηρεσίες του Δήμου.
Στον Δημοτικό Σύμβουλο ΜΑΡΙΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
Ορίζεται υπεύθυνος συντονισμού και συνεργασίας του Δήμου με την Επιτροπή Εγχωρίου
Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων καθώς και με το Γενικό Νοσοκομείο – Κ. Υ. Κυθήρων
«Τριφύλλειο».
Στον Δημοτικό Σύμβουλο ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ:
Θα συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης,
ηλεκτροφωτισμού, οδικού δικτύου και καθημερινότητας.
Θα συνεπικουρεί τον αρμόδιο
Πυροπροστασίας και Π.Σ.Ε.Α.
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