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Η Δήμαρχος Χαλκιδέων

Αρ. αποφ.  2952/2020 

 
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  Χαλκιδέων,  σύμφωνα  με  τα  οποία  ο  πληθυσμός  του
ανέρχεται στους 102,223 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χαλκιδέων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν δώδεκα (12) Αντιδήμαρχοι.

8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

9. Την εγκύκλιο 48//22119/07-04-2020 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων (ΦΕΚ.2324 Β’/17-10-2011)
με τις τροποποιήσεις του.

11. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Ορίζει  τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους,  ως Αντιδημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων, οι
οποίοι επικουρούν τη Δήμαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων της, με θητεία από Τετάρτη
02/09/2020 έως και Τετάρτη 01/09/2021, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητές ως εξής:

1)  Τον  κ.  Ελεύθεριο  Λειβαδίτη κατά  τόπον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  για  τη  Δημοτική  Ενότητα
Αυλίδας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί  τη  Δήμαρχο  στην  εποπτεία  των  Δημοτικών  Υπηρεσιών  που  είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

2. Σε συνεργασία με τον καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα. 

3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής
Ενότητας. 

4. Συνεργάζεται  με  τους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων  για  την  επίλυση των  προβλημάτων
τους. 

5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.

Επίσης αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας κ. Κωνσταντίνο
Καρβούνη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

2) Τον κ. Χαράλαμπο Κώσταρο  κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας
Αρτάκης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί  τη  Δήμαρχο  στην  εποπτεία  των  Δημοτικών  Υπηρεσιών  που  είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
Δημοτική ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής
Ενότητας.

4. Συνεργάζεται με την Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων . 
5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.

3) Τον  κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα
Ανθηδόνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

1. Επικουρεί  τη  Δήμαρχο  στην  εποπτεία  των  Δημοτικών  Υπηρεσιών  που  είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής
Ενότητας. 

4. Συνεργάζεται  με  τους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων  για  την  επίλυση των  προβλημάτων
τους. 

5. Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.
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4) Τον κ. Δημήτριο Σέρρα κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί  την  Δήμαρχο  στην  εποπτεία  των  Δημοτικών  Υπηρεσιών  που  είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
Δημοτική Ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν
από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής
Ενότητας.

4. Συνεργάζεται  με  τους  Προέδρους  των  Κοινοτήτων  για  την  επίλυση των  προβλημάτων
τους. 

5. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.

Επίσης αναπληρώνει τη Δήμαρχο κα. Ελένη Βάκα, απουσιάζουσα ή κωλυόμενη. 

5)  Tον  κ. Βασίλειο Γουρνή   καθ’ ύλην αρμόδιο  Αντιδήμαρχο σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών,  Έργων  Αυτεπιστασίας  και Πολιτικής  Προστασίας,  στον  οποίο  μεταβιβάζει  τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του
Ν.  3852/2010  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Υποδομών,  Έργων  Αυτεπιστασίας  και
Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος. 
3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων

που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα. 
4. Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων

που εκτελούνται με αυτεπιστασία. 
5. Ασκεί  τον  συντονισμό  των  συνεργείων  κατασκευής  και  τη  συντήρηση  Δημοτικών  &

Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων. 
6. Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.
7. Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης.
8. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
9. Ασκεί  την  οργάνωση  και  διάθεση  των  μέσων  και  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που

απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

Επίσης θα αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων κ. Δημήτριο
Σέρρα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

6)Τον κ. Ιωάννη Νέζη καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τουρισμού, Προγραμματισμού
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του
Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και
Πληροφορικής.

2. Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου. 
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  Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν.
Αρτάκης  κ.  Χαράλαμπο  Κώσταρο,  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματός  του  και  ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7) Τον  κ.  Νικόλαο-Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα
Διοίκησης,  Οικονομικών  και  Κέντρων  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (Κ.Ε.Π.)  και  του  μεταβιβάζει  τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του
Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής
Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

2. Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων.
3. Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
4. Ασκεί  την  εποπτεία  της  εύρυθμης  λειτουργίας  των  Κέντρων  Εξυπηρέτησης  Πολιτών

(Κ.Ε.Π.).
5. Μεριμνά για τη προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
6. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.

8)  Τον κ.  Γεώργιο  Πάνο  καθ’  ύλην  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  για  θέματα  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του
ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

2. Ασκεί  την  εποπτεία   της  καθαριότητας  όλων  των  κοινόχρηστων  χώρων  της  εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου. 

3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.
4. Ασκεί  την  οργάνωση  και  διάθεση  των  μέσων  και  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που

απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

9) Τον κ. Αθανάσιο Τριανταφύλλου  καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα Γεωτεχνικής και Πρασίνου
και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του
Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου.

2.  Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
3.  Ασκεί  την  εποπτεία  στις  δράσεις  του  Δήμου  σε  θέματα  Προστασίας  του  Φυσικού  και

Αστικού  Περιβάλλοντος,  καθώς  και  τις  δράσεις  που  αναφέρονται  στην  Αγροτική
Ανάπτυξη.

4.  Ασκεί  τον  συντονισμό της   εφαρμογής  των  προγραμμάτων  διενέργειας  των  εργασιών
συντήρησης  Πρασίνου και  εποπτεύει  την  ποιότητα  των  αποτελεσμάτων των  σχετικών
εργασιών.

5.  Ασκεί  την  οργάνωση  και  διάθεση  των  μέσων  και  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που
απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

Επίσης έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης της λειτουργίας και διαχείρισης των Κοιμητηρίων
του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
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10)  Τον  κ.  Κωνσταντίνο  Ρήγο  καθ  ύλην  Αντιδήμαρχο  για  θέματα  Πολεοδομίας  και  του
μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του
ν. 3852/2010, της Πολεοδομίας.

2.  Ασκεί  την  εποπτεία  του  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  και  των  αντίστοιχων  οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και
Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών
και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Επίσης ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών και αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της
Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας κ. Ελευθέριο Λειβαδίτη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

11) Την κ. Σοφία Χονδρογιάννη καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο για θέματα Υγείας και Πρόνοιας
και Δημόσιας Υγιεινής, και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν.
3852/2010 για θέματα Υγείας και Πρόνοιας.

2.  Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.
3.  Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
4.  Μεριμνά  για  την  υλοποίηση  Προγραμμάτων  Δημόσιας  Υγιεινής,  Πρόληψης  και

Ενημέρωσης για θέματα υγείας.

12) Τον κ. Θεοφάνη Σπανό  καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης
και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν.
3852/2010, για θέματα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.
2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τη Νέα Γενιά.
3.  Ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, τον σχεδιασμό και
την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης,  στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και
περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτριος Σέρρας, Γεώργιος Πάνος και Αθανάσιος Τριανταφύλλου θα
είναι άμισθοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.48/22119/07/04/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ .

Σημειώνεται ότι η ισχύς της παρούσας άρχεται με την κοινοποίησή της και λήγει με την μερική ή
ολική ανάκλησή της.

Η  παρούσα  να  δημοσιευτεί  μία  φορά  σε  μία  ημερήσια  εφημερίδα  του  Νομού  ή  σε  μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην
ιστοσελίδα  του  προγράμματος  “Διαύγεια”  και  ν΄  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του
Δήμου Χαλκιδέων και των Δημοτικών Ενοτήτων.

                                                                 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

                                                                                                                                    ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ         

ΑΔΑ: 6Π8ΤΩΗΑ-ΨΡΒ
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