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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Ημερ/νία: 14/01/2013 

Απόφαση  25η 
Ο Δήμαρχος Χίου 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 του Ν.3852/10 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και 

την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. 

2.Την υπ. αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης <<Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με τον Ν. 

3852/10 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/10, ο οποίος 

δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης>> (Β' 1292), όπως ισχύει. 

3.Το αριθ. 11247/28-12-2012 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, (ΦΕΚ 3465/τ.Β/28-12-2012. 

4. Το αριθ. 71351/14-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η αριθ. -41- εγκύκλιος σχετικά με την "Ορκωμοσία των αιρετών των 

Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών 

οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων". 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων 88, 89 που αναφέρονται στην εξουσιοδότηση 

υπογραφών και στην αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του από το Δήμο ή κωλύματος καθώς και 

των άρθρων 62, 74, 76 του ιδίου νόμου σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να ορίσει κάποιον από τους 

Αντιδημάρχους ως πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης αντίστοιχα. 

6. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 "Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και περιφερειών", 

αναφορικά με την αναπλήρωση των αντιδημάρχων. 

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/10 και επομένως μπορεί να 

ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. ε, στ του άρθρου -3- 

του Ν. 4051/2012 σε εφαρμογή του Ν. 4046/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό οκτώ (8) 

αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθία οι πέντε (5) με ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης την 1η/1/2013. 

9. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 31ης/12/2012, (ΦΕΚ Α 256/31-12-2012). 

10. Την αριθ. 7/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι δημοτικοί 

σύμβουλοι του Δήμου Χίου κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Στεφάνου Παντελή του Σωτηρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο με 

αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Χίου με θητεία έως 31/8/2014, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

Α. Καθ'  ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

·  Περιβάλλοντος (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) 

.  Υγείας (σε όλες τις Δημοτικές ενότητες) 

·  Διοικητικών Υπηρεσιών (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) 

. Ανάπτυξης και απασχόλησης (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) 

Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Χίου: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

2. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νύκτα Νικόλαο του Αργυρίου  Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία 



της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, με θητεία έως 31/8/2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

A.) Κατά τόπον στη δημοτική ενότητα Ομηρούπολης: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

3.   Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρίτη Γεώργιο του Παναγιώτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο με 

αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Αμανής με θητεία έως 31/8/2014, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

Α. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητας Αμανής: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

4. Ορίζει την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θλιβίτου - Κρουσουλούδη Αθηνά κατά τόπον Αντιδήμαρχο με 

αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Ιωνίας με θητεία έως 31/8/2014, και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

Α. καθ'  ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

·  Εθελοντισμού και εθελοντικών ομάδων (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) 

. Πολιτικής Προστασίας 

.  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) 

Β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ιωνίας: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

5.   Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βεϊογλάνη Ευστράτιο του Στυλιανού κατά τόπον 

Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Μηνά και Καμποχώρων με θητεία έως 31/8/2014, και 

του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

Α. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες Αγίου Μηνά και Καμποχώρων: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

6.   Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λιγνό Γεώργιο του Ευαγγέλου κατά τόπον Αντιδήμαρχο με 

αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων με θητεία έως 31/8/2014, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως 

εξής: 

Α. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Καρδαμύλων: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 



 

7.  Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κλεισσά Ηλία του Κωνσταντίνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο 

χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων με θητεία έως 31/8/2014, και του μεταβιβάζει 

αρμοδιότητες ως εξής: 

Α. Καθ'  ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

·  Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας(σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) 

.  Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας(σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες) 

B. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μαστιχοχωρίων: 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 

κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

8.   Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρτάκη Νικόλαο του Ελευθερίου ως Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, χωρίς αντιμισθία για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου με θητεία έως 31/8/2014, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 

Α. καθ'  ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

. Καθαριότητας - Ανακύκλωσης (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) 

.  Τον συντονισμό των συνεργείων της Δ/νσης Καθαριότητας και παράλληλα των συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες). 

.  Την ευθύνη για θέματα  Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

. Να συνυπογράφει  τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής των δαπανών οι οποίες 

έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χίου, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν στην 

πληρωμή εκτελουμένων έργων και μελετών. 

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου  κ. Μαρτάκη Νικολάου του Ελευθερίου τις καθ' ύλην 

αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στεφάνου Παντελή του Σωτηρίου 

που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρτάκης Νικόλαος του Ελευθερίου, ενώ τις καθ' ύλην 

αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος. 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιγνού Γεωργίου του Ευαγγέλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί 

ο Αντιδήμαρχος κ. Χρίτης Γεώργιος του Παναγιώτη, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρίτη 

Γεωργίου του Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιγνός Γεώργιος του Ευαγγέλου. 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βεϊογλάνη Ευστρατίου του Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται 

ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Θλιβίτου - Κρουσουλούδη Αθηνά του Νικολάου, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες της 

Αντιδημάρχου κας. Θλιβίτου - Κρουσουλούδη Αθηνάς του Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Βεϊογλάνης Ευστράτιος του Στυλιανού. 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κλεισσά Ηλία του Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η 

Αντιδήμαρχος κα. Θλιβίτου - Κρουσουλούδη Αθηνά. 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νύκτα Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Στεφάνου Παντελής του Σωτηρίου. 

Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι οριζόμενοι από τον Δήμαρχο Ληξίαρχοι τις ληξιαρχικές πράξεις θα υπογράφουν οι 

οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι κάθε Δημοτικής Ενότητας. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφάνου Παντελής 

του Σωτηρίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα 

ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαρτάκη Νικόλαο του Ελευθερίου. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφάνου 

Παντελής του Σωτηρίου και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κ. Στεφάνου θα προεδρεύει ο κ. Μαρτάκης Νικόλαος. 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. 

Στεφάνου Παντελής του Σωτηρίου. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 
 Χίος 14/01/2013 

Ο Δήμαρχος Χίου 

 

 

Πολύδωρος Λαμπρινούδης 

Κοινοποίηση:  



1. κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης                              Υπηρεσιών Δήμου 

2. κ.κ.Αντιδημάρχους                                                                                      

2. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας 

3.κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

4. κ. Γενική Γραμματέα του Δήμου 

4. Οικονομική Επιτροπή 

5. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

6. Μ.Μ.Ε. για ενημέρωση. 

 

Εσωτερική Διανομή 

1.Δ/νσεις Υπηρεσιών του Δήμου 

2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

 

 

 


