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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
   ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
   Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 
   Τηλ.: 28213 40600 | Φαξ: 28210 93300 
   E-mail: dimos@chania.gr | Site: www.chania.gr  

   

    

           Χανιά 14/05/2012 

                                                                                                       Αριθµ. Απόφ.:209 

                   Α.Π. 37359 

ΘΕΜΑ: Ορισµός  Αντιδηµάρχων , Εντεταλµένων Συµβούλων & Μεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αφού έλαβε υπόψη  
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
όπως ισχύει σήµερα  

 Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Το άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α'/16-6-2011) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις». 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α. Μεταβιβάζει στους  Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Χανίων και για το υπόλοιπο της 
θητείας τους, έως τις 31-12-2012, την άσκηση  αρµοδιοτήτων όπως παρακάτω: 
 
1. Στον Αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο Ξυνίδη µεταβιβάζει: 
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:  
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων: 
1. της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
2. της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας 
3. του Τµήµατος Προγραµµατικής Σύµβασης της Παλιάς Πόλης των Χανίων 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 

της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  
• την υπογραφή όλων των απαραίτητων διοικητικών και συµβολαιογραφικών 

εγγράφων που σχετίζονται µε προσκυρούµενα και ρυµοτοµούµενα τµήµατα, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

• τη διαχείριση και αντιµετώπιση των προβληµάτων των κοινόχρηστων χώρων 
αιγιαλού και παραλίας.  

• την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Χανίων.  
• την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της  αρµοδίου 

Αντιδηµάρχου κ. Χρυσής Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη   σε ότι αφορά στην έκδοση 
και υπογραφή των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής σε βάρος των πιστώσεων 
που θα προβλέπονται στον προϋπολογισµό ή έχουν εγγραφεί σ' αυτόν ύστερα από 
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αναµόρφωση του και έχουν διατεθεί - ψηφιστεί µε αποφάσεις του αρµοδίου 
οργάνου αφού προηγουµένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την 
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.  

• τη συνεπικουρία όλων των Αντιδηµάρχων καθώς και την αναπλήρωση τους σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τους σε όλες τις περιπτώσεις που δεν ορίζεται 
διαφορετικά µε την παρούσα ή άλλη απόφαση µας.  

 
2. Στον Αντιδήµαρχο κ. Κων/νο Πρωτοπαπαδάκη µεταβιβάζει: 
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:  
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων: 
1. της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
2. της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

• την Προεδρία της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων. 
 
3. Στον Αντιδήµαρχο κ. Μανούσο Λιονάκη µεταβιβάζει: 
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων: 
1. της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας 
2. της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
3. της ∆ιεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

• Την εκπροσώπηση του ∆ήµου στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού 
Γυµνασίου -Λυκείου Κρήτης. 

• Την έκδοση αδειών Γάµου και τέλεση Πολιτικών Γάµων. 
 

4. Στον Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Λειψάκη µεταβιβάζει: 
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων: 
1. του Τµήµατος Αθλητισµού και Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού, 
2. του Τµήµατος Βιβλιοθηκών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού, 
• Την αρµοδιότητα συντονισµού, εποπτείας και παρακολούθησης του έργου της 

Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων – 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ) στον τοµέα του 
σχεδιασµού, διοργάνωσης και υλοποίησης προγραµµάτων και δράσεων 
πολιτισµού. 

• Την Αντιπροεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου 
Χανίων. 
Την αρµο• διότητα και ευθύνη λειτουργίας του Τοπικού Συµβουλίου Νέων. 

 
 
5. Στην Αντιδήµαρχο κα. Χρυσή Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη µεταβιβάζει: 
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων: 
1. του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑµεΑ και Ισότητας της 

∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού 
του Τµήµατος Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής2.  
Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού 
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, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

 Τµήµατος Προγραµµατικής 

υσίας  

ων 

2. υ σβεστικού 

 
 Στον  κ.   µεταβιβάζει: 

, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

τυξης της ∆ιεύθυνσης 

 
. κατά τόπον τις εξής αρµοδιότητες στις ∆ηµοτικές Ενότητες: 1. Ακρωτηρίου 2. 

θύνη εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των δηµοτικών 

ης, 
ρετεί σε 

• ύνη συντονισµού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των 

• σµού που 
βρίσκεται στις δηµοτικές ενότητες. 

• Το συντονισµό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισµού που 
υλοποιεί ο ∆ήµος Χανίων και τα νοµικά πρόσωπα αυτού. 

• Την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο ∆.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» 
• Tην έκδοση και υπογραφή των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής σε βάρος των 

πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισµό ή έχουν εγγραφεί σ' αυτόν 
ύστερα από αναµόρφωση του και έχουν διατεθεί - ψηφιστεί µε αποφάσεις του 
αρµοδίου οργάνου αφού προηγουµένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά 
δικαιολογητικά από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου 

• Την έκδοση αδειών γάµου και τέλεση Πολιτικών Γάµων, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύµατος του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Μ. Λιονάκη. 
Την αρµοδιότητα συντονισµού, εποπτείας και παρακολού• θησης του έργου των 
νοµικών πρόσωπων του ∆ήµου που υλοποιούν δράσεις στους τοµείς: α) της 
κοινωνικής προστασίας, φροντίδας και αλληλεγγύης και β) παιδείας και πιο 
συγκεκριµένα: του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 
(∆ΟΚΟΙΠΠ), της Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισµού και Περιβάλλοντος 
∆ήµου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ), 
του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων και των Σχολικών Επιτροπών (πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια) του ∆ήµου Χανίων. 

 
6. Στον Αντιδήµαρχο κ. Εµµανουήλ Κεµεσίδη µεταβιβάζει: 
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση

λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων: 
1. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην του

Σύµβασης της Παλιάς Πόλης των Χανίων και πιο συγκεκριµένα: 
• του Τµήµατος Μελετών, Προγραµµάτων και ∆ηµοτικής Περιο
• του Τµήµατος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων  
• του Τµήµατος Ηλεκτροφωτισµού και Κυκλοφοριακών Θεµάτ
• του Τµήµατος Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών  
το  Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυρο
Σταθµού. 

7. Αντιδήµαρχο Ελευθέριο Αµπαδιωτάκη
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση

λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών µονάδων: 
1. του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπ

Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  

β
Ελευθερίου Βενιζέλου 3. Θερίσου, 4. Κεραµιών, 5. Ν. Κυδωνίας, 6. Σούδας και 7. 
Χανίων: 
• Την ευ

υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες, 
συµπεριλαµβανοµένης της αρµοδιότητας διαχείρισης, αξιολόγησ
παρακολούθησης της απόδοσης και ελέγχου του προσωπικού που υπη
αυτές. 
Την ευθ
εργασιών που εκτελούνται στις δηµοτικές ενότητες, τόσο από τις υπηρεσίες του 
∆ήµου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος). 
Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλι
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ηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των 

ση 

 
ικ , Πουλιδάκη Γεώργιο, και Χάµπα Βασίλειο 

ο

 τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό και 
σία και προαγωγή της δηµόσιας 

• 

 άκη ∆ηµήτριου για τα θέµατα που 
 την εφαρµογή πολιτικών, 

ώθηση του τοπικού αθλητισµού, την 
 

• 

 κ. Λειψάκη ∆ηµήτριου. 

3. Σ
α. κ
 Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των 

ς ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής 

 
Σ
κ

 Την επικουρία του Αντιδηµάρχου κ. Κεµεσίδη Εµµανουήλ  για όλα τα θέµατα 
δότησης και Ηλεκτροφωτισµού της 

Σ
α. κ
 ήλ για όλα τα θέµατα που 

 και ∆ηµοτικής 

• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων 
που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπ
δηµοτικών ενοτήτων. 

• Τη συνεργασία µε τους προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων για την επίλυ
των προβληµάτων τους. 

 
Β. Ορίζει τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Αρχοντάκη Γεώργιο, Βλαζάκη

όλαο, Κοκκινάκη ΜαρίαΝ
Εντεταλµέν υς Συµβούλους, για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2012 και τους 
µεταβιβάζει την άσκηση των εξής καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων: 
 
1. Στον κ. Αρχοντάκη Γεώργιο µεταβιβάζει: 

. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: α
• το συντονισµό των αρµοδίων Υπηρεσιών για

ταυλοποίηση µέτρων για την πρόληψη, προσ
υγείας, συµπεριλαµβανοµένης της αρµοδιότητας του Γραφείου Υγιεινής και 
Ασφάλειας των Εργαζοµένων, οι οποίες θα ασκούνται σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους Αντιδηµάρχους. 
Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή µε την 
άσκηση των καθ’ ύλην καθηκόντων του. 

 
2. Στον κ. Βλαζάκη Νικόλαο µεταβιβάζει: 

Την επικουρία του Αντιδηµάρχου κ. Λειψ•
αφορούν το γραφείο Αθλητισµού και ειδικότερα
προγραµµάτων και δράσεων για την προ
παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους δηµότες και την συντήρηση - διαχείριση
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή µε την 
άσκηση των καθ’ ύλην καθηκόντων του, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας 
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου

 
την κα. Κοκκινάκη Μαρία µεταβιβάζει: 
αθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

•
λειτουργιών του Τµήµατος Τουρισµού τη
Ανάπτυξης. 

• Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή µε την 
άσκηση των καθ’ ύλην καθηκόντων της. 

4. τον κ. Πουλιδάκη Γεώργιο µεταβιβάζει: 
α. αθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
•

που αφορούν το Γραφείο Φωτεινής Σηµατο
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

• Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή µε την 
άσκηση των καθ’ ύλην καθηκόντων του, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας 
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Κεµεσίδη Εµµανουήλ. 

 
5. τον κ. Χάµπα Βασίλειο µεταβιβάζει τα εξής καθήκοντα:  

αθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
Την επικουρία του Αντιδηµάρχου κ. Κεµεσίδη Εµµανου•
αφορούν το Γραφείο Οδοσήµανσης, Κυκλοφοριακών Θεµάτων
Συγκοινωνίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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γράφων που είναι συναφή µε την 

 
Σ

Αν  
ωλ τον Αντιδήµαρχο κ. 

υ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Γενικός Γραµµατέας 
3. Αντιδήµαρχοι 

 τµήµατα (e-mail) 

 & ∆ηµοσίων Σχέσεων (για δηµοσίευση) 

• Την υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγ
άσκηση των καθ’ ύλην καθηκόντων του, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας 
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Κεµεσίδη Εµµανουήλ. 

Γ. ε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. Εµµανουήλ 
Σκουλάκη, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο 

τιδήµαρχος κ. Νικόλαος Ξυνίδης και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή
ύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από κ

Ελευθέριο Αµπαδιωτάκη. 
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα το
νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

4. ∆/νσεις ∆ήµου και
5. ΤΑΑ∆(3) 
6. Γραφείο Επικοινωνίας
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