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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Χίος, 16 Δεκεμβρίου 2020 

Αριθ.πρωτ.: 88524      

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  377η 
 

Ο Δήμαρχος Χίου 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α' 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων 

και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. 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." 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του 

Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014/ Β' 698)) 

για τον Δήμο Χίου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους πενήντα μία χιλιάδες τριακόσιους 

ενενήντα (51.390) κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χίου  έχει οκτώ (8 ) Δημοτικές Ενότητες. 

7. Την παράγραφο 6 του άρθρου 66 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 

και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την περίπτ. α της παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019. 

8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 "Ορισμός Αντιδημάρχων". 

9. Την εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.48/22119/07.04.2020 "Ορισμός Αντιδημάρχων". 

10. Το γεγονός ότι στο Δήμο Χίου μπορεί να ορισθούν έντεκα (11) Αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων οι οκτώ(08) 

έμμισθοι. 

11. Τις αριθ. 51 & 52/2019 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι 

δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χίου κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019. 

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

13. Την αρίθμ 238/2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
      Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ 238/2020 προγενέστερη απόφαση μας ως εξής; 

       1.   Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπουρνιά Χαράλαμπο του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο  

χωρίς αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2021 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

       2.   Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξενάκη  Ιωάννη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο  

με αντιμισθία, με θητεία έως 31/8/2021 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας του 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης που αφορά την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση 

του δικτυού ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για 

την ανάδειξη των δημοτικών κτηρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. 

     10.   Ορίζουμε τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ. Βεργίτση Ανδρέα του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο χωρίς 

αντιμισθία με θητεία έως 31/08/2021 και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής: 

I. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική 

Ενότητα Μαστιχοχωρίων. 
II. Ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα 

Μαστιχοχωρίων. 

III. Έχει στην πλήρη ευθύνη του τα μηχανήματα έργου, τα οποία θα διαχειρίζεται, για την εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης και καθαρισμού δρόμων, ρεμάτων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., στις Δημοτικές Ενότητες 

Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων και από κοινού στη Δημοτική Ενότητα Χίου με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπελέγρη 
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Γεώργιο που ορίζεται Αντιδήμαρχος  στη συνέχεια της παρούσης και από κοινού επίσης στις Δημοτικές 

Ενότητες Αγίου Μηνά και Καμποχώρων με τον Αντιδήμαρχο κ. Μανδάλα Παναγιώτη. 

IV. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα 

Μαστιχοχωρίων. 

V. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας 

Μαστιχοχωρίων. 

VI. Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας 

Μαστιχοχωρίων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

       11.  Ορίζουμε τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο  κ. Μπελέγρη Γεώργιο του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο 

Δημοτικής Ενότητας Χίου με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2021 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης καθώς και αυτές που εμπίπτουν στο αντικείμενο της Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης: 

I. Να εκδίδει τις αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης 

συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

II. Να εκδίδει τις προσκλήσεις υποβολής προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

III. Να εκδίδει τις αποφάσεις κατακύρωσης- ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

IV. Να εκδίδει την πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

       Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: 

      α)  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα 

      β)   Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων . 

      Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ 238/2020 προγενέστερη Απόφαση μας. 

      Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Χίου 

 

 

Κάρμαντζης Σταμάτιος 

 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

2. Τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου 

3. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

4. Δήμο Οινουσσών 

5. Δήμο Ψαρών 

6. Οριζόμενους Αντιδημάρχους 

7. Μ.Μ.Ε. για ενημέρωση. 

Εσωτερική Διανομή: 

1.   κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Χίου 

2.   Γενική Δ/νση  Δήμου Χίου 

3.   Δ/νσεις  Δήμου Χίου 
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