
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθµός Απόφασης  : 47

  

                           Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

           Αφού λάβαµε υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Νόµου 3852 / 7 - 6 - 2010 

« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης  -  Πρόγραµµα  Καλλικράτης  » ,  τα  οποία αναφέρονται 

στις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου , στον ορισµό των Αντιδηµάρχων 

στην  µεταβίβαση  αρµοδιοτήτων  και  στην  αναπλήρωση  του 

∆ηµάρχου.

2. Την  ανάγκη  συντονισµένης  και  ταχύτερης  προώθησης  των 

∆ηµοτικών  θεµάτων  σε  συνδυασµό  µε  πολλά  άλλα  τρέχοντα 

θέµατα  που  χρειάζονται  εντεταµένη  προσοχή  και  υπερβολικό 

φόρτο εργασίας.

3. Τις πολλές και διευρυµένες αρµοδιότητες του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

4. Την  επιθυµία  της  ∆ηµοτικής  Αρχής  για  τον  διαχωρισµό  και  την 

ισόρροπη κατανοµή των αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου.     

     5.  Την µε αριθµό 12/10-1-2013 προηγούµενη απόφασή µας για τον 

          ορισµό του κ. Αναστασίου Παπαδουράκη , ως Αντιδηµάρχου

          Οικονοµικών Θεµάτων του ∆ήµου Ρεθύµνης.

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε    

 1.   Ορίζουµε  ,  επί  πλέον  ,  τους  ∆ηµοτικούς  Συµβούλους   του 

επιτυχόντος  συνδυασµού « νέα Αντίληψη ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ» 

κ.κ.  Γεώργιο  Γεωργαλή  ,  Νίκο  Κονταξάκη  ,  ∆ηµήτρη 

Λελεδάκη , Θεοπίστη Μπιρλιράκη - Μαµαλάκη και Αναστάσιο 

Συριανόγλου , Αντιδηµάρχους ∆ήµου Ρεθύµνης  για το χρονικό 

διάστηµα µέχρι  31 - 8 - 2014 και τους µεταβιβάζουµε την άσκηση 

αρµοδιοτήτων  καθ’  ύλη  και  κατά  τόπο  ,  όπως  αναλυτικά 

αναφέρονται παρακάτω :    
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 1.α.   Στον κ. Γεώργιο Γεωργαλή  , µεταβιβάζονται  οι αρµοδιότητες

των θεµάτων  Παιδείας του ∆ήµου Ρεθύµνης , Ενηµέρωσης 

∆ηµοτών και Προβολής του ∆ηµοτικού έργου.  

  Επί πλέον θα είναι αρµόδιος για την ∆ηµοτική Ενότητα του 

τέως ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά και θ’ ασκεί τις οριζόµενες στο 

άρθρο 59 παρ. 4 αρµοδιότητες του Ν. 3852/2010.   

   Αναλυτικότερα ο  κ.  Γεώργιος Γεωργαλής  , αναλαµβάνει τις

           παρακάτω περιγραφόµενες αρµοδιότητες, που έχουν ως εξής : 

      1.  Την διαχείριση και την προώθηση των θεµάτων παιδείας του 

           ∆ήµου Ρεθύµνης.

      2.  Την ευθύνη της πολιτικής επικοινωνίας του ∆ήµου Ρεθύµνης.

      3.  Την  υπογραφή  των  εγγράφων  που  είναι  συναφή  µε  τις

           αρµοδιότητές του.

      4.  Την Εκπροσώπηση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ανάγκες του.

      5.  Την τέλεση Πολιτικών Γάµων.

      

        Επί πλέον σαν  αρµόδιος  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας  του  τέως 

∆ήµου Νικ. Φωκά αναλαµβάνει τις παρακάτω αρµοδιότητες :    

  

  1. Την Ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστηµένες  στην  δηµοτική  ενότητα  του  τέως  ∆ήµου 

Νικηφόρου Φωκά.

  2.  Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και σωστή λειτουργία του  

        εξοπλισµού  που  βρίσκεται  στην  δηµοτική  ενότητα του τέως

        ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά.

 3.  Την  υπογραφή  βεβαιώσεων  ,  πιστοποιητικών   και   λοιπών 

διοικητικών  εγγράφων   που  εκδίδονται  από  τις  δηµοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας του 

τέως ∆ήµου Νικηφόρου Φωκά.

   4.  Την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν στις ∆ηµοτικές 

              και Τοπικές Κοινότητες της δηµοτικής ενότητας του τέως ∆ήµου

              Νικ. Φωκά σε συνεργασία µε τους  Προέδρους  των Τοπικών και

              ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  και τους  Εκπροσώπους  των Τοπικών

              Κοινοτήτων.                
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 1.β     Στον  κ. Νίκο Κονταξάκη µεταβιβάζεται η Εποπτεία όλων 

των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Ρεθύµνης  ,  των 

Τεχνικών Έργων που εκτελούνται στο ∆ήµο Ρεθύµνης  και η 

Αρµοδιότητα του Κυκλοφοριακού.

          Αναλυτικότερα ο  κ. Νίκος Κονταξάκης , αναλαµβάνει τις 

            παρακάτω περιγραφόµενες αρµοδιότητες, που έχουν ως εξής : 

     1. Την εποπτεία της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράµµατος του

         ∆ήµου Ρεθύµνης.

     2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που

          εκτελούνται στον ∆ήµο Ρεθύµνης.

     3. Την εποπτεία των Κυκλοφοριακών Θεµάτων του ∆ήµου Ρεθύµνης.

     4. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή µε τις

         αρµοδιότητές του.   

     5. Την εκπροσώπηση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ανάγκες του.

     6. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων.

  1.γ.   Στον   κ.  ∆ηµήτρη  Λελεδάκη  µεταβιβάζεται η Αρµοδιότητα 

         της  Καθηµερινότητας  και των θεµάτων συντήρησης υποδοµών

          του ∆ήµου Ρεθύµνης.

 Επί πλέον θα είναι αρµόδιος για την ∆ηµοτική Ενότητα του

τέως ∆ήµου Λαππαίων και θ’ ασκεί τις οριζόµενες στο άρθρο

 59 παρ. 4  αρµοδιότητες του Ν. 3852/2010.   

            

             Αναλυτικότερα ο  κ.  ∆ηµήτρης  Λελεδάκης   ,  αναλαµβάνει τις

  παρακάτω περιγραφόµενες αρµοδιότητες, που έχουν ως εξής : 

 

1. Την ευθύνη και την εποπτεία συντήρησης  των  υποδοµών 

του ∆ήµου Ρεθύµνης.

2. Την  ευθύνη  παρέµβασης  στα  έκτακτα  θέµατα  και 

προβλήµατα  που  παρουσιάζονται  ή  προκύπτουν  στην 

συνήθη  και  καθηµερινή  λειτουργία  των  υπηρεσιών  του 

∆ήµου  Ρεθύµνης.

3. Την  Υπογραφή  των  εγγράφων  που  είναι  συναφή  µε  τις 

αρµοδιότητές του.   

4. Την εκπροσώπηση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ανάγκες του.

5. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων.
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                     Επί πλέον σαν αρµόδιος της ∆ηµοτικής Ενότητας του 

                     τέως  ∆ήµου Λαππαίων , αναλαµβάνει τις παρακάτω 

                     αρµοδιότητες :  

           1.  Την Ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που 

είναι  εγκατεστηµένες  στην  δηµοτική  ενότητα  του   τέως 

∆ήµου Λαππαίων.

        2.   Την  µέριµνα  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του 

εξοπλισµού που βρίσκεται στην δηµοτική ενότητα του τέως 

∆ήµου Λαππαίων.

               3,   Την  υπογραφή  βεβαιώσεων  ,  πιστοποιητικών  και  λοιπών 

                     διοικητικών  εγγράφων  που  εκδίδονται  από  τις  δηµοτικές

                    υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας 

                    του τέως ∆ήµου Λαππαίων.

               4.  Την  επίλυση  των  προβληµάτων  που  προκύπτουν  στις   

                 ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες της δηµοτικής ενότητας 

του  τέως  ∆ήµου  Λαππαίων  σε  συνεργασία  µε  τους 

Προέδρους  των  Τοπικών  και  ∆ηµοτικών  Κοινοτήτων  και 

τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

             

1.δ.     Στην κα Θεοπίστη Μπιρλιράκη-Μαµαλάκη µεταβιβάζονται 

  οι αρµοδιότητες των θεµάτων του Τουρισµού και Πολιτισµού.

    

 Αναλυτικότερα η κα Πέπη Μπιρλιράκη - Μαµαλάκη αναλαµβάνει 

τις  παρακάτω περιγραφόµενες αρµοδιότητες , που έχουν ως εξής : 

1. Την ευθύνη  και την προώθηση θεµάτων Τουρισµού του ∆ήµου 

Ρεθύµνης.

2.  Την Προεδρία της Επιτροπής Τουρισµού.

3. Την ευθύνη  και την προώθηση θεµάτων Πολιτισµού του ∆ήµου

     Ρεθύµνης.

4.  Την ευθύνη οργάνωσης  και συντονισµού των Εθνικών και των

     Τοπικών Επετειακών Εκδηλώσεων του ∆ήµου Ρεθύµνης.

5.  Την  Υπογραφή  των  εγγράφων που είναι συναφή  µε τις

     αρµοδιότητές της

6.  Την εκπροσώπηση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ανάγκες του.

7.  Την τέλεση Πολιτικών Γάµων. 
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1.ε.   Στον  κ.  Αναστάσιο  Συριανόγλου  µεταβιβάζονται  οι 

αρµοδιότητες  της  εποπτείας  του  Περιβάλλοντος  της 

Καθαριότητας  και των  χώρων Πρασίνου.

        Αναλυτικότερα  ο  κ. Αναστάσιος  Συριανόγου , αναλαµβάνει τις

        παρακάτω περιγραφόµενες αρµοδιότητες, που έχουν ως εξής : 

       1.  Την παρακολούθηση και τον προγραµµατισµό των Συνεργείων

            Καθαριότητας οδών , πλατειών  και κοινόχρηστων χώρων καθώς  

            και της  Αποκοµιδής των Στερεών και Υγρών Αποβλήτων του 

           ∆ήµου  Ρεθύµνης.               

      2.   Την ευθύνη της προστασίας του Περιβάλλοντος.

      3.   Την ευθύνης της περισυλλογής  Ανακυκλούµενων Υλικών.

      4.   Την ευθύνη της συντήρησης  των χώρων πρασίνου.

      5.   Την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση όλων των

             οχηµάτων του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

      6.    Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή µε τις 

             αρµοδιότητές του.  

      7.    Την Εκπροσώπηση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ανάγκες του. 

      8.     Την Τέλεση Πολιτικών Γάµων.

            

2.     Από  τους  Αντιδηµάρχους  του  ∆ήµου  Ρεθύµνης  , θα

       λαµβάνουν αντιµισθία , όπως ορίζεται στο άρθρο  3 παρ. 3ε 

       του Νόµου  4051/2012 , οι  κ.κ.  Νίκος  Κονταξάκης , ∆ηµήτρης 

       Λελεδάκης ,  Αναστάσιος Συριανόγλου  και  η  κα  Θεοπίστη

       Μπιρλιράκη - Μαµαλάκη .

       

3.    Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ηµέρα που θα  

       δηµοσιευθεί στον  Τοπικό Τύπο.

                                                     

                                                             Ρέθυµνο   22   Ιανουαρίου 2013

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

                                                                                        
                                                                       ΓΙΩΡΓΗΣ  Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ   
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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                                                            

1. Γενικό Γραµµατέα                                                     

 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Κρήτης

2. Ενδιαφερόµενους.

3. Υπηρεσίες του ∆ήµου.

                                   
                          

  


