
 

                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Πληροφορίες: Mπολανάκη ∆έσποινα 
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,  73135 
Τηλ.: 28213-41634, Fax: 28210 - 93300  

www.chania.gr , email: dimos@chania.gr                                  
 Χανιά, 10/03/2011 
 
  Α.Π: 14831 
 Aριθµ. Αποφ.: 208 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ.αρ. 132/2011 απόφασης µας περί « Ανάθεση άσκησης 
πρόσθετων αρµοδιοτήτων από το ∆ήµο Χανίων, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του 
Προγράµµατος Καλλικράτης».   

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 94 & 95 του Ν. 3852/2010 "Νέα  Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης " (Α ' 87) . 

2) Την υπ.αριθµ. 61/30.12.2010 µε αριθµό πρωτ. 74894 , εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ,σχετική µε το παραπάνω 
θέµα . 

3) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
4) Την  υπ.αρ. 132/2011 απόφασης µας περί « Ανάθεση άσκησης πρόσθετων αρµοδιοτήτων 
από το ∆ήµο Χανίων, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του Προγράµµατος «Καλλικράτης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
        Τροποποιούµε την  υπ.αρ. 132/2011 απόφασης µας περί « Ανάθεση άσκησης πρόσθετων 
αρµοδιοτήτων από το ∆ήµο Χανίων, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του Προγράµµατος 
«Καλλικράτης»  ως προς το µέρος που αφορά στην ανάθεση  της  άσκησης των πρόσθετων 
αρµοδιοτήτων του τοµέα εµπορίου  , οι οποίες ανατίθενται , έως ότου συσταθεί ο νέος Ο.Ε.Υ. 
του ∆ήµου ,να ασκούνται από τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών αντί της  ∆/νσης της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας  . 
Αρµόδιος Αντιδήµαρχος για τις εν λόγω  αρµοδιότητες σύµφωνα µε την υπ.αρ. 1/2011 
απόφαση µας  είναι ο Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος ο οποίος έχει και την ευθύνη λειτουργίας 
του γραφείου εµπορίου (µεταφερόµενη υπηρεσία από ΝΑΧ) 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αρ.132/11 απόφαση µας . 
Γ. Η απόφαση µας αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 

ΕΜΜ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
Εσωτερική διανοµή: 
1.Γενικός Γραµµατέας  
2.Αντιδήµαρχος κ. Αµπαδιωτάκης Ελ. 
3.∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  
4.∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υπηρεσίας   
5.Αποκεντρωµένα ∆ηµοτικά Καταστήµατα  
6.Τµήµα Πληροφορικής (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου) 
 



 

 


