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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αριθ. 309/2014 απόφασης Δημάρχου ως προς την Αρμοδιότητα 
Τέλεσης Γάμων από τους Αντιδημάρχους του Δήμου Θάσου » 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10, αναφορικά με τον ορισμό των 
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι 
και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον 
ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. Σύμφωνα με τις οποίες σε 
δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τρεις (3) δικαιούνται αντιμισθία οι δύο(2)  

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Θάσου, σύμφωνα με 
τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.770.κατοίκους και επομένως σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 μπορεί να ορίσει τρεις (3) Αντιδημάρχους. 
 

5. Τη διάρθρωση του Δήμου Θάσου όπως προβλέπεται στον οικείο Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 
781/2012/Β΄). 
 

6. Την υπ. αριθ. 309/2014 απόφαση του Δημάρχου Θάσου περί «Ορισμού 
Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων». 
 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου. 
 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 



για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Θάσου να τροποποιήσει την 309/2014 
απόφαση του Δημάρχου Θάσου ως προς την μεταβίβαση της αρμοδιότητας τέλεσης γάμων, 
η οποία είχε δοθεί στον Αντιδήμαρχο κ. Πλαφαδέλη Ιωάννη, σύμφωνα με τα κάτωθι: 
 
Α) Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Πλαφαδέλη Ιωάννη κατά τόπον την αρμοδιότητα 
τέλεσης πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Κοινότητες Θάσου, Πρίνου, Θεολόγου και στις 
Τοπικές Κοινότητες Μαριών και Σωτήρος. 
 
Β) Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Πεταμίδη Χαράλαμπο κατά τόπον την αρμοδιότητα 
τέλεσης πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Κοινότητες Καλλιράχης, Λιμεναρίων, Ποταμιάς 
και στις Τοπικές Κοινότητες Παναγίας και Ραχωνίου. 
 
Κατά τα λοιπά η εν λόγω απόφαση ισχύει ως έχει εκδοθεί. 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και θα πρέπει να αναρτηθεί 
στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί στους Αντιδημάρχους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 
υπηρεσίες του Δήμου Θάσου και να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα 
της πρωτεύουσας του νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου.  
 

Ο Δήμαρχος Θάσου 
Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 


