
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γούρνες   14.01.2011 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

                                                                                                                            

Αριθµ. Αποφ.  16  /2011 

                             

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

      Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου 

      Εχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του N. 3852/2010 [ΦΕΚ  87 Α΄] Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης , περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου,  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ∆ΚΚ, Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), περί 

εξουσιοδότησης υπογραφών, 

3. την αριθµ. 131/2010 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

(εκούσια δικαιοδοσία), περί ανακήρυξης των τακτικών και αναπληρωµατικών 

∆ηµοτικών Συµβούλων, µετά τις εκλογές της 7
ης

 Νοεµβρίου 2010».       

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου         

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Ορίζει εντεταλµένο σύµβουλο, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψηφίας κ. 

Ζαχαριουδάκη Ιωάννη, για θέµατα Τουρισµού και του αναθέτει τις 

αρµοδιότητες για: 

α. την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Τουρισµού, 

β. την ευθύνη κατάρτισης σχεδίου προώθησης της αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης, 

γ. την επεξεργασία σχεδίου συνολικής αναβάθµισης του τουριστικού 

προορισµού της Χερσονήσου, και  

δ. την έρευνα Μάρκετινγκ, την επιχειρηµατική υποστήριξη και τη 
δηµιουργία δηµοτικής δοµής διαχείρισης προορισµού. 

Του αναθέτει επίσης την υπογραφή όλων εκείνων των εγγράφων και την 

υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών και διαδικασιών για την άσκηση των 

παραπάνω αρµοδιοτήτων. 

 

2. Ορίζει εντεταλµένο σύµβουλο, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψηφίας κ. 

Μπαγουράκη Γεώργιο, για θέµατα Νεολαίας και του αναθέτει τις 

αρµοδιότητες για: 

α.  το συντονισµό & την υποστήριξη και οργάνωση του Τοπικού 

Συµβουλίου Νέων του ∆ήµου Χερσονήσου  

Ελληνική   

 

 

 

 



β. τη µελέτη ίδρυσης & λειτουργίας Πολύκεντρου (Πολυχώρου) 

Νεολαίας για τη λειτουργία διαφόρων τµηµάτων (Πληροφόρησης, 

Επιµόρφωσης & Εκπαίδευσης) Κινητικότητας, Έκφρασης & 

∆ηµιουργίας, Εθελοντισµού κ.α. 

γ. τη στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας. 
Του αναθέτει επίσης την υπογραφή όλων εκείνων των εγγράφων και την 

υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών και διαδικασιών για την άσκηση των 

παραπάνω αρµοδιοτήτων. 

                                                  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

1. Ενδιαφερόµενους  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. κ.κ. Αντιδηµάρχους 

3. ∆/νσεις ∆ήµου  

4. Φ. 48/β 

 
 


