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Τροποποίηση των με αριθμ. 7100 και 13120/2017 αποφάσεων Δημάρχου, περί «Ορισμού
Αντιδημάρχων για τα έτη 2017 - 2019 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ο Δήμαρχος,

Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 92 του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Την αριθμ. 7100/03.03.2017 απόφασή μας, περί «Ορισμός Αντιδημάρχων για τα έτη 2017 - 2019
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
1. Την αριθμ. 13120/2017 απόφασή μας, περί τροποποίηση της αριθμ. 7100/2017 απόφασης
Δημάρχου.
2. Την αριθμ. 7108/03.03.2017 απόφαση Δημάρχου, περί «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών
Συμβούλων».
3. Την αριθμ. 241/5/2019 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Ληξιαρχείου Δ.Ε. Νίκαιας), του Αντιδημάρχου
Καλούδη Κωνσταντίνου του Δημοσθένη.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β΄ 1013/2013), όπου περιγράφονται
αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών
Τμημάτων και Γραφείων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Το γεγονός ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί μερικώς η αριθμ. 7100/2017 προγενέστερη απόφασή
μας, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 13120/2017 ομοία, προκειμένου να μπορεί να
λειτουργήσει εύρυθμα και αποδοτικά η υπηρεσία μας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την αριθμ. 7100/2017 απόφαση Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων για τα έτη 2017
- 2019 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 13120/2017 ομοία, ως
ακολούθως:
Α.

Μεταβιβάζουμε στον κο Καπιτσίνο Ανδρέα του Βασιλείου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, στον οποίο
δεν παρέχεται αντιμισθία, εκτός των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις προαναφερόμενες
αποφάσεις μας και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1)
Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο και
υπογραφής όλων των εγγράφων των παρακάτω υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Του Τμήματος Μελετών και
β) Του Τμήματος Κατασκευών Έργων,
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Και ειδικότερα την υπογραφή:
α) Των διακηρύξεων των διαγωνισμών έργων, εργασιών τεχνικής φύσεως και μελετών.
β) Την υπογραφή συμβάσεων έργων, εργασιών τεχνικής φύσεως και μελετών, σύμφωνα με το
ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
γ) Την υπογραφή των αποφάσεων ανάθεσης εργασιών τεχνικής φύσεως και των σχετικών
συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 209 ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το
άρθρο 118 ν. 4412/2016.
2)
Ορίζουμε επίσης τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.
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Β.

Ορίζουμε, από σήμερα 08.04.2019, τον μέχρι σήμερα Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο
πλειοψηφίας κο Χριστοφορίδη Δημήτριο του Απόστολου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο,
αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1)
Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο
υπογραφής όλων των εγγράφων, που άπτονται της Δ/νσης Καθαριότητας
Ανακύκλωσης.
2)
Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο
υπογραφής όλων των εγγράφων, που άπτονται του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων,
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
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Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αριθμ. 7100/2017 και 13120/2017 αποφάσεις μας.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.
Να κοινοποιηθεί σε όλους τους Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και σε όλες τις
υπηρεσίες και προσωπικό του Δήμου μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
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