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ΘΕΜΑ: “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων 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  Διοίκησης-  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
Δημάρχου 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 «Διατάκτης στους ΟΤΑ» όπως τροποποιήθηκε από τις

διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019).
6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4α του

άρθρου 114 του Ν.4623/2019
7. Τις διατάξεις  της παρ.  3α του άρθρου 66 του Ν.  4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ

80/2016.
8. Την με αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/τ.Β’/17-04-2019) απόφαση ΥΠΕΣ.
9. Την με αρ. 82 (αρ. Πρωτ. 59633/20-08-2019, ΑΔΑ ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) εγκύκλιο ΥΠΕΣ περί ορισμού

Αντιδημάρχων.
10. Την με αρ. 48 (αρ. Πρωτ. 22119/07-04-2020, ΑΔΑ 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιο ΥΠΕΣ περί ορισμού

Αντιδημάρχων
11. Την με αρ. πρωτ. 54946/25-10-21021 επιστολή του δημοτικού συμβούλου Βαρδάκη Αντωνίου – Ιωάννη

προς το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δηλώνεται η ανεξαρτητοποίησή του από την
παράταξη «Δήμος Ενεργών Πολιτών», με την οποία είχε εκλεγεί.

12. Τις με αρ. 499/01-11-2021 & 503/02-11-2021 αποφάσεις Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και
Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.

13. Το με  αρ.  Πρωτ.  58986/17-11-2021  [με  ημερομηνία  συνεδρίασης  2/11/2021]  απόσπασμα πρακτικού
παροχής έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης “Χανιά Κοιτάμε Μπροστά”
για τον ορισμό του συμβούλου Ψαρουδάκη Νεκτάριου ως Αντιδημάρχων

14. Το γεγονός ότι ο Δήμος 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)  Δημοτικές
Ενότητες. 

1

0001376873

mailto:d-dioikisi@chania.gr
http://www.chania.gr/


15. Το γεγονός ότι στον Δήμο Χανίων μπορεί να ορισθούν εννέα (9) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και τρεις (3)
άμισθοι.

16.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/τ.Β’/12.12.2011) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

18. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον κάτωθι δημοτικό σύμβουλο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Χανίων, με θητεία από την ημερομηνία
δημοσίευσης  της  παρούσας  απόφασης  μέχρι  τη  λήξη  της  θητείας  της  παρούσας  Δημοτικής  Αρχής  και
μεταβιβάζουμε σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο, των Υπηρεσιών του Δήμου
Χανίων σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:

1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης «Χανιά Κοιτάμε Μπροστά»
Ψαρουδάκη Νεκτάριο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του
Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης..

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

γ. Την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014
και της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 για τα θέματα αρμοδιότητάς του. 

 Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος 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. 

 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 Διοίκηση και
Οικονομική διαχείριση, εισηγητικά προς συλλογικά όργανα του Δήμου ή απευθύνεται προς υπερκείμενη
αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.) το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα. 

 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.

 Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα,  και  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου
Χανίων.

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2. Δ/νσεις Δήμου, Τμήματα και Δ.Ε
3. Οριζόμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ
Κοινοποίηση:
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
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