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Θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Τεχνών Ελένη 

(Έλλη) Χρυσίδου.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 3, παρ. 3.ε του Ν.4051/2012, (ΦΕΚ 40/29.02.2012 

τεύχος Α'): Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες 

ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012, περί 

αντιµισθίας Αντιδηµάρχων. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. 

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87 και 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄ 

114/08-06-2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση 

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί µεταβίβασης 

αρµοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών 

οργάνων προς υπογραφή. 

5.5.5.5. Την υπ΄ αριθµ. 83000/30-11-2012 Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 3360/Β/17-12-2012) όπως αυτός διορθώθηκε – 

συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 4253/2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει σήµερα. 

 

6.6.6.6. Τις υπ' αρ. 5104/09.09.2014 (Α∆Α: ΩΤΑ9ΩΡ5-ΣΒΩ) Απόφαση ∆ηµάρχου µε 

θέµα «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Παιδείας 

κυρία Έλλη Χρυσίδου» και   795/25-02-2015 (Α∆Α: 77ΛΗΩΡ5-ΞΘΝ) µε θέµα 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Πολιτισµού - Παιδείας και 

Αθλητισµού κυρία Έλλη Χρυσίδου». 

 

7.7.7.7. Την υπ’ αριθµ. 1249/7.3.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 9ΞΞΡΩΡ5-8∆Ν) µε 

θέµα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄ αριθµ. 876/5-3-2015 

Aπόφασης ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΩΙ22ΩΡ5-7Υ3) σχετικά µε τον ορισµό 

Αντιδηµάρχων ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή συµπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1509/1-4-2016 (Α∆Α: 7∆Σ6ΩΡ5-ΥΘ2)». 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Μεταβιβάζει στην Αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Τεχνών Ελένη (Έλλη) Χρυσίδου τις 

εξής αρµοδιότητες: 

 

 

Α. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των 

αρµοδίων υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν τις Τέχνες και τον Πολιτισµό και 

συγκεκριµένα: 

α. Τις τέχνες κάθε µορφής και είδους, τον πολιτισµό, τα γράµµατα, τη µουσική και την 

ιστορία, 
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β. τη µελέτη και εφαρµογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών 

αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε 

τοπικό επίπεδο,  

γ. τη µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων,  

δ. τη δηµιουργία και υποστήριξη πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, 

βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, ταινιοθηκών, µουσικών σχηµάτων κάθε είδους, σχολών 

διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, θεάτρου, κινηµατογράφου, ζωγραφικής, 

γλυπτικής,  

ε. την προστασία και ανάδειξη µουσείων, µνηµείων, αρχαιολογικών και ιστορικών 

χώρων της πόλης, 

στ. κάθε φύσεως δραστηριότητες στους τοµείς των τεχνών, της λογοτεχνίας, των 

µνηµείων, των βιβλιοθηκών, των πινακοθηκών και των εκδηλώσεων πολιτιστικού 

χαρακτήρα, 

ζ. τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης και 

άλλων πολιτιστικών, πνευµατικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή τη συµµετοχή 

του ∆ήµου σε παρόµοιες εκδηλώσεις,  

η. τη διαχείριση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των περιφερειακών βιβλιοθηκών,  

θ. την ίδρυση και επέκταση βιβλιοθηκών,  

ι. την άσκηση εποπτείας επί των δηµοτικών νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων  

που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του πολιτισµού (Κέντρο Μουσικής, κλπ.), 

 

Β. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση 

των παραπάνω αρµοδιοτήτων της καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς 

πάσης φύσεως φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα 

αρµοδιότητάς της. 

 

Γ. Να εισηγείται στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου τα θέµατα των αρµοδιοτήτων που 

αναφέρονται παραπάνω και να αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 

 

∆. Να υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος για ζητήµατα που εµπίπτουν 

στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων της, εξαιρουµένων όσων 

συνάπτονται για την υπαγωγή σε χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

 

ΣΤ. Να εποπτεύει σε συνεργασία µε τον/την Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στα 

οποία έχει υπαχθεί ο ∆ήµος, και το αντικείµενο των οποίων εµπίπτει στο πλαίσιο των 
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παραπάνω αρµοδιοτήτων, καθώς και να υπογράφει συµβάσεις που προκύπτουν 

από διαγωνιστικές διαδικασίες και συνάπτονται για την υλοποίηση-εκτέλεση τέτοιων 

προγραµµάτων. 

 

Ζ. Να συνυπογράφει µαζί µε τον/την Αντιδήµαρχο Οικονοµικών όλες τις αποφάσεις 

απευθείας ανάθεσης προµηθειών και εργασιών. 

 

Η. Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων 

της και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια µέσω του Γενικού 

Γραµµατέα του ∆ήµου και των αρµόδιων Γενικών ∆ιευθυντών.  

 

Θ. Να εξουσιοδοτεί εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους, που έχουν τυχόν ορισθεί 

για την εποπτεία και συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων Πολιτισµού και Τεχνών, να 

υπογράφουν κατ’ εντολήν της έγγραφα αλληλογραφίας προς δηµοσίους ή ιδιωτικούς 

φορείς σχετικά µε τέτοια ζητήµατα.  

 

Με την έκδοση της παρούσας παύει η ισχύς κάθε άλλης αντίθετης ρύθµισης 

προβλεπόµενης σε σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

Η παρούσα, να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πόλης και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

Σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή 

Τµήµατα του ∆ήµου 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

    

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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