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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μήλος 24/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Αρ. Πρωτ.8133

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Μήλου.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 173
Ο Δήμαρχος Μήλου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’)
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 75 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με τα
άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2256/Β/11-09-2013), όπου
περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών
(Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων
του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε την κάτωθι δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας ως εντεταλμένο δημοτικό
σύμβουλο του Δήμου Μήλου, χωρίς αμοιβή, αναθέτοντας σε αυτήν την εποπτεία και το
συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
Την κα Τσερώνη Στυλιανή του Στεφάνου, αναθέτοντας σε αυτήν την εποπτεία, τον έλεγχο, την
παρακολούθηση, το συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή όλων των εγγράφων,
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων «Με εντολή Δημάρχου», των θεμάτων που αφορούν:
Θέματα πολιτισμού :
(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ..
(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
(γ) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
(δ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού
Β. Η ανωτέρω εντεταλμένος σύμβουλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια των καθηκόντων
της να συνεργάζεται στενά με το Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του εντεταλμένου
δημοτικού συμβούλου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
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Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε
μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Μήλου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους
2. Αντιδημάρχους
3. Υπηρεσίες και προσωπικό του Δήμου.

