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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Χίος, 12 Φεβρουαρίου 2016 

Αριθ.πρωτ.: 4148  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  23η 
 

Ο Δήμαρχος Χίου 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

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

αναπλήρωση του Δημάρχου. 

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

3. Την υπ' αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με τον Ν. 3852/10>>, όπως ισχύει. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Το υπ'αριθ. 30565/6-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ?αριθ. -

43- εγκύκλιος σχετικά με την "Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή 

μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014-31η Αυγούστου 

2019)". 

9. Την υπ' αριθ. 51/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι δημοτικοί 

σύμβουλοι του Δήμου Χίου κατά τις εκλογές του Μαΐου 2014. 

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 42/14-1-2014). 

11. Τις αριθμ 647/2014 και 21/2015 προηγούμενες αποφάσεις μας περί ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Χίου . 

12. Την αριθμ 759/2014 προηγούμενη απόφαση μας περί ορισμού του κ. Ιακώβου Αμύγδαλου ως εντεταλμένου 

δημοτικού συμβούλου σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών . 

13. Την με αριθμ πρωτ. 1619/20-01-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Αμυγδάλου Ιάκωβου από τα καθήκοντα του 

εντεταλμένου συμβούλου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Ανακαλούμε την αριθμ. 759/2014 προηγούμενη απόφασή μας περί ορισμού του κ. Ιακώβου Αμύγδαλου ως 

εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

2. Τροποποιούμε την αριθμ.  647/2014 προηγούμενη απόφασή μας : α) ως προς το σκέλος -2- περί 

αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου κ. Καράλη Δημήτριου, στον οποίο μεταβιβάζονται με την παρούσα και οι 

καθ΄ύλην αρμοδιότητές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Παραμένουν στον Αντιδήμαρχο κ. Καράλη 

Δημήτριο οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, πλην των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Μαστίχας      και β) ως προς το σκέλος -7-περί αρμοδιοτήτων της 

Αντιδημάρχου κας Ποταμούση Παρασκευής , στην οποία με την παρούσα μεταβιβάζονται και οι 
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αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Μαστίχας της Δ/νσης τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης. 

3. Τροποποιούμε την αριθμ. 21/2015 προηγούμενη απόφασή μας ως προς το σκέλος-Α - περί αρμοδιοτήτων 

του Αντιδημάρχου κ. Καραμανή Γεώργιου στον οποίο μεταβιβάζεται με την παρούσα και η αρμοδιότητα 

υπογραφής αντί του Δημάρχου , κάθε εγγράφου ή συμβολαίου που αφορά εταιρίες- φορείς διαχείρισης  

δικτύων  ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης κ.λ.π. 

        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. 

 

 Ο Δήμαρχος Χίου 
 

 

 

Εμμανουήλ Βουρνούς 
Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

Τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου 

2. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

3. Δήμος Οινουσσών 

4. Δήμος Ψαρών 

5. κ. Δήμαρχό Χίου 

6. κ.κ. Αντιδημάρχους  Δήμου Χίου 

7. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Χίου. 

8. κα. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης  Δήμου Χίου. 

9. Δ/νσεις Δήμου Χίου 

10. Δημοτικές Ενότητες Δήμου Χίου 

11. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 

12. Μ.Μ.Ε. για ενημέρωση. 
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