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ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
    

   
 

 
Μάνδρα 8 .12.2015 
αριθμ. πρωτ.:  23028                        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 698 

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας 

 

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. Τις υπ' αριθ 463 /30.12.2014 (Α∆Α: ΩΩΝΨΩΛΑ-3Χ7) και 450/9.9.2015 (ΑΔΑ: 

7ΚΧΛΩΛΑ-ΛΗ7) αποφάσεις ∆ηµάρχου σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

στην Αντιδήµαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμοού 

κυρία Ελένη Παπακωνσταντίνου - Ρουμελιώτη  

4. Την ανάγκη επίτευξης συντονισµού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της 

δηµοτικής διοίκησης και του δηµοτικού έργου γενικότερα  

5. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων 

του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Α. Ορίζει το Δηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας Ιωάννη Γκιόκα ως Εντεταλµένο Δηµοτικό 

Σύµβουλο για δράσεις που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών του ∆ήµου Μάνδρας - 

Ειδυλλίας σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του δήµου και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής.  

 

Β. Αναθέτει στον ως άνω Δημοτικό Σύµβουλο την εποπτεία δράσεων που αφορούν: 

 την οργάνωση και συντονισμό πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων όπως 

ενδεικτικά των κάθε μορφής πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, 

μουσικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδρομών και επισκέψεων. 

 την οργάνωση και συντονισμό αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων και 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού.  

 την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών οµάδων πληθυσµού και ατόµων 

που έχουν αντίστοιχη ανάγκη, για την άµβλυνση κοινωνικών και οικονοµικών 

διαφορών και ανισοτήτων,  

 τη µέριµνα για στήριξη οικονοµικά αδύναµων δηµοτών, µε εποπτεία και συντονισμό 

της παροχής χρηµατικών βοηθηµάτων ή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε 



κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης, στο πλαίσιο του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου 

 την χαρτογράφηση των ωφελουµένων και το σχεδιασµό και υποβολή προτάσεων στην 

δήμαρχο και την αρμόδια αντιδήµαρχο για υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων 

υπέρ των παραπάνω δηµοτών.  

 την ενθάρρυνση, οργάνωση και εποπτεία του εθελοντισµού για την ενίσχυση του 

παρεχόµενου έργου της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 την ενθάρρυνση, οργάνωση και προσέλκυση χορηγιών στο πλαίσιο της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση του παρεχόµενου έργου της κοινωνικής 

αλληλεγγύης αλλά και των πολιτιστικών δράσεων.  

 Την οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία δράσεων που αφορούν και υλοποιούνται από 

το ΚΑΠΗ της ΔΕ ΕΡΥΘΡΩΝ 

 Την οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία δράσεων που αφορούν στα ΑΜΕΑ 

 Την επικοινωνία με συλλογικούς φορείς της ΔΕ ΕΡΥΘΡΩΝ με στόχο την καταγραφή 

των αιτημάτων τους, την προώθηση λύσεων για την αντιμετώπισή τους και τον 

συντονισμό κοινών δράσεων.    

 

Γ. O εντεταλµένος δηµοτικός σύµβουλος, σε συνεννόηση πάντοτε µε την αρµόδια 

Αντιδήµαρχο, παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τα δρώµενα της αρµοδιότητάς του σε 

τοπικό επίπεδο, συντονίζει συναντήσεις µε τους τοπικούς φορείς, προτείνει – εισηγείται 

σχετικές δράσεις, συνδράµει στη σύνταξη κανονισµών λειτουργίας και εποπτεύει την τήρηση 

των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του.   

 

Δ. Η παρούσα ισχύει µέχρι και τη λήξη της θητείας των Αντιδηµάρχων, πλην της τροποποίησης 

ή της ανάκλησης της, χωρίς ο οριζόµενος να δικαιούται αποζηµίωση από την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων αυτών.  

 

 

Ε.Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα της περιοχής και θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου 

        

 
 

                                                                                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 


