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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Τζερμιάδων, 05-08-2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ     Αρ.πρωτ.:     3217 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: ΤζερμιάδωνΛασιθίου, 72052  

Τηλ. 2844 340155 

Φαξ: 28440 22740 

Email: marm@0474.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 78/2020 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

2. 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." 

3. Την υπ΄αριθ. εγκ.82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων». 

4. Την υπ΄αριθ. εγκ: 48/22119/ 07.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου 

(ΦΕΚ Β 1666/ 24 Ιουνίου 2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το άρθρο 177 παρ.1.α.του Ν.4635/2019, (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019) που 

αναφέρει: «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. - 1. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του 

άρθρου 59 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για τη 
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δημοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθμός 

των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των 

αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και 

σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), προστέθηκε 

παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, με την οποία δίνεται 

η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ορίζει Αντιδήμαρχο (άμισθο) του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, εντός της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από σήμερα έως 6/08/2021, τον 

Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικηφόρο Γερακάκη του Εμμανουήλ και 

του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

Τουρισμού και ιδίως ως ακολούθως: 

1. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού 

του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.  

2. Σχεδιασμός, υποβολή εισηγήσεων και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, 

προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του τουρισμού για την προστασία του 

τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των 

πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τον 

Αντιδήμαρχο Διοικητικού Οικονομικού. 

3. Ανάδειξη όλων των αξιόλογων σημείων σε όλες τις Κοινότητες. 

4. Ενεργοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπλαση των μνημείων. 

5. Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και 

ιστορικών χώρων της περιοχής καθώς και περαιτέρω ανάδειξη και προβολή. 

6. Σχεδιασμός, εισηγήσεις και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την 

τουριστική προβολή του Δήμου. 

7. Επαφές για συνεργασία με εθνικά και διεθνή τουριστικά πρακτορεία. 

8. Συνεργασία με τους φορείς και τις επαγγελματικές ενώσεις της περιοχής για 

την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού. 

9. Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και 

εκτός της χώρας. 

10. Διοργάνωση ημερίδων, επισκέψεων και συναντήσεων με ξένους 

δημοσιογράφους και διεθνή  τουριστικά πρακτορεία. 

11. Συνεργασία με οργανισμούς και συλλόγους του απόδημου ελληνισμού. 
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12. Διαχείριση & παρακολούθηση διαδικασίας  αδελφοποιήσεων. 

13. Τουριστική συνεργασία με πόλεις του εσωτερικού και εξωτερικού με κοινό 

ιστορικό ενδιαφέρον. 

14. Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και εν γένει τους εκκλησιαστικούς φορείς. 

15. Μέριμνα και προώθηση προγραμμάτων για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής 

και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

16. Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. 

17. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την τουριστική νομοθεσία 

από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες 

προβλέψεις του νόμου. 

18. Συνεπικουρία στην εποπτεία του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τον 

Αντιδήμαρχο Διοικητικού Οικονομικού. 

19. Σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοκόλλων υγείας ιδιαίτερα σε σχέση με τα μέτρα 

κατά της πανδημίας του κορωνοϊού στην περιοχή. 

20. Εποπτεία του επαγγέλματος των ονηλατών και τήρηση μέτρων τάξης και 

καθαριότητας αναφορικά με αυτό βάσει του σχετικού κανονισμού λειτουργίας 

του επαγγέλματος. 

21. Υπεύθυνος πρωτοκόλλου δημοσίων τελετών και εκδηλώσεων στην επικράτεια 

του Δήμου. 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, 

πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την 

ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμοδίων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας 

των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 

1) Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του 

Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικηφόρου Γερακάκη του Εμμανουήλ 

που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τζιράκης του 

Θεόφραστου. 

3) Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 
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4)  Οι αντιδήμαρχοι όταν απουσιάζουν ή κωλύονται τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο 

Δήμαρχος. 

5) Οι αντιδήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον κανονισμό του 

Γραφείου Δημάρχου και να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους 

κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με 

ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του δήμου. (παρ.4 άρθρο 61 Ν.3852/2010). Η πρώτη 

δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

6) 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. 

7) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του 

Νομού Λασιθίου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια». 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 

 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Λασιθίου. 

2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο. 

3. Προϊσταμένους Δήμου. 
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