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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 2, 82131 Χίος                                                                                                                                                                                

Πληροφορίες: Λίναρης Μιχαήλ 

Τηλέφωνο: 2271350854 

mail: ypostirixis@chios.gov.gr                                                                                                 

                

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Χίος, 23 Δεκεμβρίου 2022 

Αριθ. πρωτ.: 109964     

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ  359η 
 

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.809/85741/19.11.2021"Ορισμός Αντιδημάρχων". 

9. Την εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.893/94156/20.12.2021 "Ορισμός Αντιδημάρχων". 

10. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έντεκα (11) Αντιδήμαρχοι. 

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 Μάϊου 2019. 

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

13. Την αριθμ 5/2022 Απόφαση Δημάρχου Χίου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

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

με αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23 έως 31/12/2023 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. Επίσης 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., από κοινού με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους των Δ.Ε. του Δήμου, ανάλογα 

με τις ανάγκες των Δ.Ε. 

2.   Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναγνώστου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, 

Αντιδήμαρχο  χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23 έως 31/12/2023 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και της  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

3.   Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βεργίνα Κωνσταντίνο του Θεοδοσίου, Αντιδήμαρχο 

με αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23  έως 31/12/2023 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του 

Τμήματος Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας  
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 

4.  Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μανδάλα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, 

Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Καμποχώρων, Αγίου Μηνά και Αμανής με αντιμισθία, με θητεία από 

1/1/23 έως 31/12/2023 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας,  την αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτυού ηλεκτροφωτισμού των οδών 
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και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτηρίων, 

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και την αρμοδιότητα υπογραφής αντί του Δημάρχου, κάθε εγγράφου ή 

συμβολαίου που αφορά εταιρίες-φορείς διαχείρισης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων ύδρευσης κ.λ.π. Επίσης 

του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: 

α)  Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες. 

β)  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες. 

γ)  Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες, σε κατάσταση καλής 

λειτουργίας. 

δ)  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών 

εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων. 

ε)  Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

5.   Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πατεριμό Γεώργιο του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο με 

αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23 έως 31/12/2023 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της Δ /νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού πλην της αρμοδιότητας του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Πολιτισμού για θέματα Παιδείας. 

6.   Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντομάτα Ισίδωρο του  Πέτρου, Αντιδήμαρχο για τις 

Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολής και Καρδαμύλων και των Τμημάτων Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων, Αγροτικής Παραγωγής & Μαστίχας και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , με 

αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23 έως 31/12/2023 και του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: 

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

β)  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ)  Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής 

λειτουργίας. 

δ)  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών 

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

ε)  Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

7.   Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζωάνο Κυριάκο του  Στυλιανού, Αντιδήμαρχο 

Καθημερινότητας για τις Δημοτικές Ενότητες Αμανής , Καμποχώρων και Ιωνίας με αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23 

έως 31/12/2023 . Ο Αντιδήμαρχος θα ασκεί τα καθήκοντα του σε συνεργασία και ενημέρωση με τους : 

α) τον Αντιδήμαρχο κ. Μανδάλα Παναγιώτη για τις Δημοτικές Ενότητες Αμανής και Καμποχώρων και 

β) τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Βεργίτση Ανδρέα, οποίος θα ορισθεί Αντιδήμαρχος στην συνέχεια της παρούσης, 

για την Δημοτική Ενότητα της Ιωνίας. 

8.   Ορίζουμε τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ. Βεργίτση Ανδρέα του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο για τις 

Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & Μαστιχοχωρίων, χωρίς αντιμισθία με θητεία από 1/1/23 έως 31/12/2023 και του 

μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής: 

α)  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές 

Ενότητες . 

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται  στις Δημοτικές Ενότητες. 

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες. 

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

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & 

Μαστιχοχωρίων. 

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας & 

Μαστιχοχωρίων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

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

Δημοτικής Ενότητας Χίου με αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23 έως 31/12/2023 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 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. 

10. Ορίζουμε τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο  κ. Ξυλά Νικόλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο  

Καθημερινότητας για την Κοινότητα Βροντάδου χωρίς  αντιμισθία, με θητεία από 1/1/23 έως 31/12/2023. Ο 

Αντιδήμαρχος θα ασκεί τα καθήκοντα του σε συνεργασία και ενημέρωση με τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής 

Ενότητας Ομηρούπολής, κ. Ντομάτα Ισίδωρο. Επίσης του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για θέματα 

Παιδείας. 

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος. 

Ως Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Ξενάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου  και σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κατά σειρά ορισμού της 
παρούσης. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Αναπληρωτής Δήμαρχος  

κ. Ξενάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος 

κατά σειρά ορισμού της παρούσης. 

Η αριθμ 5/2022 Προγενέστερή Απόφαση μας ισχύει μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2022. 
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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 

       Τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου 

2.   Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

3.   Δήμο Οινουσσών 

4.   Δήμο Ψαρών 

5.   Οριζόμενους Αντιδημάρχους 

6.   Μ.Μ.Ε. για ενημέρωση. 

Εσωτερική Διανομή: 

1.   κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Χίου 

2.   Δ/νσεις  Δήμου Χίου 
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