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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κυδωνίας 29, Χανιά Τ.Κ. 73135  

Τηλ.: 28213 41600 | Φαξ: 28210 93300   

www.chania.gr  e-mail:d-dioikisi@chania.gr   
 

 

 

ΘΕΜΑ: “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ” 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’19-07-2018) «Πρόγραµµα Κλεισθένης», 

αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του 

Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019). 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 

και της παραγρ. 3ε’ άρθρου 3 του Ν.4051/2012 αναφορικά µε την αντιµισθία. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 «∆ιατάκτης στους ΟΤΑ» όπως τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016. 

7. Την µε αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/τ.Β’/17-04-2019) απόφαση ΥΠΕΣ. 

8. Την µε αρ. 82 (αρ. Πρωτ. 59633/20-08-2019, Α∆Α ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) εγκύκλιο ΥΠΕΣ περί ορισµού 

Αντιδηµάρχων. 

9. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Χανίων έχει πληθυσµό 108.642 κατοίκων σύµφωνα µε τα επίσηµα πληθυσµιακά 

δεδοµένα της τελευταίας απογραφής 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20-03-2014 (Β’ 698)) και επτά (7) ∆ηµοτικές 

Ενότητες.  

10. Το γεγονός ότι στον ∆ήµο Χανίων µπορεί να ορισθούν εννέα (9) Αντιδήµαρχοι. 

11.  Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 2812/τ.Β’/12.12.2011) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Την ανάγκη επίτευξης συντονισµού κατά την άσκηση της δηµοτικής διοίκησης και του δηµοτικού έργου 
γενικότερα 

13. Την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ορίζουµε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Χανίων, µε θητεία από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης µέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας ∆ηµοτικής Αρχής και 

µεταβιβάζουµε σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο, των Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χανίων σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής: 

1. Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και δηµοτικό σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου Χανίων “Για 

τα Χανιά” Aλόγλου Αναστάσιο, στον οποίο παρέχεται αντιµισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην 
αρµοδιότητες:  

 
α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιδίως: 
 

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής 
Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, 
Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου - ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, 
∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, Μισθοδοσίας, Τµήµατος Ελεγχόµενης 
Στάθµευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων κ.λ.π.. 
 
ii. Να υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά µε την οικονοµική 
υπηρεσία. 
 
iii. Να υπογράφει τις άδειες καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων καθώς και τις αποφάσεις της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και της λειτουργίας της. 
 

iv. Να υπογράφει τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Χανίων. 
 

 
β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τµήµατος 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής. 
 
γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συµβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην 
ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων καθώς και των λοιπών οικονοµικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος Χανίων, 
πλην όσων εκδίδονται στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων οι οποίες δεν του έχουν ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο Χανίων. 
 

δ. Την Προεδρία της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
ε. Τις κατά τόπον αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Θερίσου. 

-Την ευθύνη εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµοτικής Ενότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 
αρµοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν. 
-Την ευθύνη συντονισµού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στη ∆ηµοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του ∆ήµου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης 
εργολάβος), σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους αντιδηµάρχους. 
-Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα. 
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη 
∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου. 
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-Τη συνεργασία µε τους προέδρους των συµβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων 
για την επίλυση των προβληµάτων τους. 
 

 

2. Μεταβιβάζουµε στην Αντιδήµαρχο και δηµοτική σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου Χανίων “Για 
τα Χανιά” Ζερβουδάκη Ελένη, στην οποία παρέχεται αντιµισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην 
αρµοδιότητες: 
 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τµήµατος 
Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας. 
 
β. Το συντονισµό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισµού που υλοποιεί ο ∆ήµος Χανίων και τα 
Νοµικά Πρόσωπα αυτού. 
 

γ. Την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο ∆.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ». 
 
δ. Τις κατά τόπον αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας. 

-Την ευθύνη εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµοτικής Ενότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 
αρµοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν. 
-Την ευθύνη συντονισµού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στη ∆ηµοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του ∆ήµου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης 
εργολάβος), σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους αντιδηµάρχους. 
-Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα. 
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη 
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας. 
-Τη συνεργασία µε τους προέδρους των συµβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων 
για την επίλυση των προβληµάτων τους. 

 

ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονοµικών συµβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των 
παραπάνω καθ' ύλην ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων. 
 
 

3. Μεταβιβάζουµε στον Αντιδήµαρχο και ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης του ∆ηµάρχου Χανίων “Για 

τα Χανιά” Τσουπάκη Μιχαήλ, στον οποίο παρέχεται αντιµισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην 
αρµοδιότητες: 

 

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τµηµάτων 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας. 
 
β. Τις κατά τόπον αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας  Σούδας. 

-Την ευθύνη εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµοτικής Ενότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 
αρµοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν. 
-Την ευθύνη συντονισµού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στη ∆ηµοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του ∆ήµου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης 
εργολάβος), σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους αντιδηµάρχους. 
-Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα. 
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη 
∆ηµοτική Ενότητα Σούδας. 
-Τη συνεργασία µε τους προέδρους των συµβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων 
για την επίλυση των προβληµάτων τους. 
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γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονοµικών συµβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των 
παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων. 

10. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του 
δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µετά την 
πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.  

11. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται στο 
πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων εννοείται κατά κανόνα, κάθε έγγραφο 
που αφορά σε θέµατα αποφασιστικής αρµοδιότητας ή σε θέµατα που ανάγονται στη ∆ιοίκηση και 
Οικονοµική διαχείριση, εισηγητικά προς συλλογικά όργανα του ∆ήµου ή απευθύνεται προς 
υπερκείµενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.) το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα.  

12. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου Χανίων Παναγιώτη Σηµανδηράκη, αναπληρωτής 
για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήµαρχος Αλόγλου Αναστάσιος. 

13. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµέρα δηµοσίευσης της στον τοπικό ηµερήσιο τύπο σύµφωνα 
µε το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

14. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 
Χανίων. 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

2. ∆/νσεις ∆ήµου, Τµήµατα και ∆.Ε 

3. Οριζόµενοι  
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ 

Κοινοποίηση: 
-Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 
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