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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΘΕΜΑ:

Κορυδαλλός, 03.08.2018
Αριθμ. Πρωτ. 14500

Τροποποίηση της αριθμ. 7100/2017 απόφασης Δημάρχου, περί
«Ορισμού Αντιδημάρχων για τα έτη 2017 - 2019 και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων», η οποία τροποποιήθηκε με την 13120/2017 ομοία.
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. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 204 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν με
τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, περί «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
5. Το αριθμ. 39788/31.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί
γνωστοποίησης διατάξεων του Ν. 4555/2018.
6. 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. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του
Ν.4555/18, σε συνδυασμό με το άρθρο 210 παρ.2 και το άρθρο 283 του
Ν.4555/18, ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού όλων των εγγεγραμμένων
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων
που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καταργώντας την αρμοδιότητα από την
Οικονομική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν αυτή είναι
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης.
3. 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 πιο εύρυθμα και
αποδοτικά η υπηρεσία μας, προσαρμοσμένη στις διατάξεις του Ν.
4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιούμε το με αριθμ. Α.4. στοιχείο της αριθμ. 7100/2017 απόφασης
Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων για τα έτη 2017 - 2019 και μεταβίβαση
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αρμοδιοτήτων», το οποίο τροποποιήθηκε με την αριθμ. 13120/2017 ομοία, ως
ακολούθως:
«4. Τον κο Καπιτσίνο Ανδρέα του Βασιλείου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, στον
οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
έλεγχο και υπογραφής όλων των εγγράφων της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Προϋπολογισμού,
Λογιστικής
Διαχείρισης
και
Οικονομικής
Πληροφόρησης,
β) Διαχείρισης Διπλογραφικού Συστήματος,
γ) Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού,
δ) Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας,
ε) Προμηθειών και Αποθήκης,
στ) Ταμειακής Υπηρεσίας,
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
Ως προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, του αναθέτει επίσης την
αρμοδιότητα υπογραφής:
 Των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την έγκριση και διάθεση
όλων των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 Των αποφάσεων απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών συμβάσεων.
 Των διακηρύξεων των διαγωνισμών.
 Των μισθωτηρίων συμφωνητικών δημοτικών ακινήτων.
 Των συμβολαίων αγοράς, μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης
ακινήτων.
 Των δανειακών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ανάληψη προϊόντων δανείων κ.λ.π.
 Των αποφάσεων περικοπών και αποζημιώσεων υπαλλήλων.
 Τις αρμοδιότητες όπως ακριβώς αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει σήμερα, περί Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Κάθε έγγραφο ή εξουσιοδότηση προς τους Ασφαλιστικούς φορείς ή
άλλες δημόσιες υπηρεσίες.».
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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