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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΙΑΣΜΟΣ, 14/06/2022  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Α.Π. : 4159 

ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                                   

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                        

Πληρ: Δήμαρχος                                               

Τηλ : 2534350100-101 

E-mail : politis@iasmos.gr  

                                                             

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

584/2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 

 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, 

αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και 

του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Α' 134). 

2. Τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 και 48/22119/07.04.2020 σχετικές με 

τον ορισμό Αντιδημάρχων. 

3. Την με αριθμό 841/2021 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και Άμισθου Αντιδημάρχου. 

4. Το γεγονός ότι η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 

από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 

5. Το γεγονός ότι η διάρκεια της θητείας του αντιδημάρχου Κίντς Ερκάν έχει υπερβεί 

τους έξι (6) μήνες από τον ορισμό του ως αντιδημάρχου (01-09-2021). 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Ανακαλεί από σήμερα 14-06-2022 τον ορισμό του κ. Κίντς Ερκάν ως αντιδημάρχου, 

για τους κάτωθι ειδικά αιτιολογημένους λόγους: 

1. Η στάση του είναι αντίθετη με τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής με αποτέλεσμα να 

διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας με τον Δήμαρχο και τους λοιπούς διοικούντες 

αιρετούς του δήμου Ιάσμου. Και ειδικότερα παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, το 

τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδίως εντός του έτους 2022, διέρρευσε ευαίσθητες 

υπηρεσιακές πληροφορίες, με διαρκείς, παρατεταμένες συναντήσεις και δημόσιες 

παρουσίες με συμβούλους της αντιπολίτευσης (π.χ. Ιμάμ Τζανέρ) με αποτέλεσμα να 

πληγεί το κύρος της Δημοτικής Αρχής.  

2. Απείχε αναιτιολόγητα, χωρίς άδεια και ενημέρωση του υπηρεσιακού προϊσταμένου του, 

του Δημάρχου Ιάσμου για προσωπικούς λόγους μη δικαιολογημένους (ταξίδια αναψυχής, 

επαγγελματικές υποχρεώσεις) από τα καθήκοντά του και συγκεκριμένα απείχε στο 

εξωτερικό κατά τις ημερομηνίες 30-10-2021 (Κωνσταντινούπολη Τουρκίας), 26-02-2022 
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έως 06-03-2022 (Ντουμπάϊ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 13-03-2022 έως 17-03-2022 

(Ντίεμπουργ, Φρανκφούρτη Γερμανίας) 05-04-2022 έως 10-04-2022 (Λάουπχαϊμ, 

Μπλάουσμπερεν, Στουτγάρδη Γερμανίας), 19-04-2022 έως 20-04-2022 (Βαλέττα 

Μάλτας) και 10-05-2022 έως 16-05-2022 (Στουτγάρδη Γερμανίας), με αποτέλεσμα την 

μη αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του δήμου. Ιδίως δε ως καθ’ ύλη αρμόδιος 

αντιδήμαρχος Πολιτισμού δεν είχε καμία ουσιαστική συνεισφορά κατά την διοργάνωση 

των πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ Ειρήνης 2021, φεστιβάλ Κερασιού 2022, κλπ.). 

Επίσης ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού αγνόησε πλήρως τις ανάγκες των τοπικών 

ποδοσφαιρικών σωματείων, της νεολαίας και εν γένει του Αθλητισμού της περιοχής. 

(καθυστέρηση πληρωμής επιχορηγήσεων των ποδοσφαιρικών σωματείων, αναλγησία και 

μη εκτέλεση καθηκόντων ως προς τον καθαρισμό και συντήρηση των γηπέδων). Ως 

αντιδήμαρχος Παιδείας αγνόησε προκλητικά πλείστα αιτήματα των Διευθύνσεων των 

Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Ιάσμου.(συντήρηση σχολείων, εγκαταστάσεων με επικείμενο κίνδυνο για μαθητές, π.χ. 

αιτήματα του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου).  

3. Ως αντιδήμαρχος Παιδείας χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις και χωρίς 

ενημέρωση της Προϊσταμένης αρχής, ανέθεσε προφορικά και παράνομα στον Καμπά 

Τζουνέϊτ (ελαιοχρωματιστής), τον ελαιοχρωματισμό δημοτικών σχολείων (π.χ. Σάλπη, 

Αμαξάδες κλπ.).  

 

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ιάσμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                                     ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

Στον ενδιαφερόμενο 

Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στη Γενική Γραμματέα 

Σε όλους τους εργαζομένους  

Σε όλες τις διευθύνσεις και τα τμήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 

Σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 

Σε όλους τους Τοπικούς Προέδρους 

 

 


