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Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων τουρισμού, πολιτισμού, παιδείας, 
αθλητισμού και νέας γενιάς και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 
68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον 
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το 
άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 α του άρθρου 114 του Ν.4623/2019. 

4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) 
απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του 
Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), 
αναφορικά με την αντιμισθία. 

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 
(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Θάσου, σύμφωνα με τα 
οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.770 κατοίκους. 

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θάσου έχει μία (1) Δημοτική Ενότητα. 

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Θάσου μπορεί να ορισθούν έως τέσσερις (4) 
έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος. 

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: "Ορισμός Αντιδημάρχων". 
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10. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020: "Ορισμός Αντιδημάρχων". 

11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 85741/19.11.2021: "Ορισμός Αντιδημάρχων". 

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου (υπ. αριθμ. 
2464/23-2-2012 απόφαση (ΦΕΚ 781/Β'/2012), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ. αριθμ. 15208/23-8-2017 (ΦΕΚ 3223/Β'/2017), την υπ. αριθμ. 
1429/12-02-2019 (ΦΕΚ 513/Β'/2019) όμοιες αποφάσεις και το ΦΕΚ 
1702/Β΄/26-04-2021 όπως ισχύει σήμερα. 

13. Την αριθμ. 10054/63/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΩΥΩΡΔ-
Δ3Μ) «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31-12-2023, κατόπιν της υπ’ αριθ. 
7827/10/26-05-2021 (ΑΔΑ: 9Π2ΝΩΡΔ-9Μ8) και 16756/26/01-11-2021 
(ΑΔΑ: 67ΚΥΩΡΔ-ΔΜΠ) Απόφασης του Δημάρχου Θάσου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Ορίζει τον κ. Τσουλκάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, ως έμμισθο 
Αντιδήμαρχο από την παράταξη του Δημάρχου, με θητεία από 
01/02/2022 μέχρι 31/12/2023 και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις 
αρμοδιότητες (α)σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων, (β)σε 
θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης και (γ)σε θέματα πολιτισμού, 
αθλητισμού και νέας γενιάς, του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής 
Προστασίας, Βοήθειας στο Σπίτι, Ισότητας, Παιδείας, Απασχόλησης και 
Πολιτισμού του Δήμου Θάσου και ιδίως: 

i. Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αναφέρονται στα ανωτέρω αντικείμενα και αρμοδιότητες, όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Θάσου.  

ii. Την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων (α)σε θέματα 
πολιτικών ισότητας των φύλων, (β)σε θέματα παιδείας και δια 
βίου μάθησης και (γ)σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και νέας 
γενιάς, του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Βοήθειας 
στο Σπίτι, Ισότητας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού, όπως 
αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Θάσου 
και γενικότερα τον έλεγχο και υπογραφή όλων των αποφάσεων, 
εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω 
ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και τη δυνατότητα να ελέγχει τις 
ενέργειες και τη λειτουργία των αρμόδιων για τις αρμοδιότητες αυτές 
οργανικών μονάδων του Δήμου. 

iii. Γενικά να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του 
Δημάρχου. 

iv. Γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί 
στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, 
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πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την τυχόν επιβολή 
προστίμων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες 
αρμοδιότητες, καθώς και για την καλή λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα των σχετιζόμενων οργανικών μονάδων. 

Β. Ορίζει τον κ. Μαριό Δημήτριο του Φιλίππου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο από 
την παράταξη του Δημάρχου, με θητεία από 01/02/2022 μέχρι 
31/12/2023 και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω 
αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Θάσου: 

1) Σχεδιάζει και εισηγείται, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και την 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θάσου (η οποία μεταξύ των άλλων έχει 
αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού) και τουριστικούς- 
επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, προγράμματα δράσεων 
παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και 
την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών. Μεριμνά για 
την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

2) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του 
τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές 
επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά 
στοιχεία κ.λπ.). 

και ιδίως: 

i. Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αναφέρονται στα ανωτέρω αντικείμενα και αρμοδιότητες, όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Θάσου.  

ii. Την εποπτεία και ευθύνη των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του 
Αυτοτελούς Γραφείου Τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται 
αναλυτικά στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Θάσου και γενικότερα τον 
έλεγχο και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες 
αρμοδιότητες, καθώς και τη δυνατότητα να ελέγχει τις ενέργειες και τη 
λειτουργία των αρμόδιων για τις αρμοδιότητες αυτές οργανικών 
μονάδων του Δήμου. 

iii. Γενικά να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του 
Δημάρχου. 

iv. Γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί 
στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, 
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την τυχόν επιβολή 
προστίμων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες 
αρμοδιότητες, καθώς και για την καλή λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα των σχετιζόμενων οργανικών μονάδων. 

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να 
είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  
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Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 
από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για 
λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες 
τους ασκεί ο Δήμαρχος. 

ΣΤ. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των 
πολιτών, αποκλειστικά και μόνο ως προς τις αρμοδιότητες της τέλεσης 
πολιτικών γάμων, στην περίπτωση που ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. 
Στρατηγέντας Σωτήριος του Δημητρίου απουσιάζει ή κωλύεται ασκούνται 
και από τον κ. Τσουλκάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου και από τον κ. Μαριό 
Δημήτριο του Φιλίππου. 

Ζ. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Πυρήνας Ευστράτιος του Νικολάου απουσιάζει ή 
κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο 
κ. Τσουλκάνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τσουλκάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου απουσιάζει ή κωλύεται, τα 
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαριό 
Δημήτριο του Φιλίππου. 

Η. Η υπ. αριθμ. 10054/63/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΩΥΩΡΔ-
Δ3Μ) «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31-12-2023, κατόπιν της υπ’ αριθ. 
7827/10/26-05-2021 (ΑΔΑ: 9Π2ΝΩΡΔ-9Μ8) και 16756/26/01-11-2021 
(ΑΔΑ: 67ΚΥΩΡΔ-ΔΜΠ) Απόφασης του Δημάρχου Θάσου, συνεχίζει να ισχύει 
μετά την έκδοση της παρούσας. 

Θ. Η παρούσα απόφαση 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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Οριζόμενους Αντιδημάρχους. 

2. Αντιδημάρχους Δήμου Θάσου.. 

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου. 

4. Υπηρεσίες του Δήμου Θάσου. 
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