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Κορυδαλλός, 03.03.2017
Αριθμ. Πρωτ. 7100

«Ορισμός 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 (ΦΕΚ Α΄ 87)
΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκέντρωσης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν με
τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
3. Την αριθμ. 3307/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς,
αναφορικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και
επαναληπτικών Δημοτικών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου
2014 και ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών
του εκλεγέντος Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου μας.
4. Το από 31.08.2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων
του Δήμου Κορυδαλλού.
5. Την αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», (ΦΕΚ Β΄ 955), αναφορικά με τον πληθυσμό
του Δήμου Κορυδαλλού.
6. Την αριθμ. 75/10.09.2014 απόφασή μας (ορθή επανάληψη), περί ορισμού
Αντιδημάρχων, για τα έτη 2014 – 2017 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κορυδαλλού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,
παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 92
του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 3 παρ. 3ε΄
του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40), μπορούν να ορισθούν έως πέντε (5)
Αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων οι δύο (2) χωρίς αντιμισθία.
8. 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας
Αντιδημάρχους του Δήμου Κορυδαλλού, με θητεία από 08.03.2017 και μέχρι
31.08.2019, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις
εξής αρμοδιότητες:
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1.

Την κα Διακάτου Μαρία του Βασιλείου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, στην οποία
θα παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
έλεγχο και υπογραφής όλων των εγγράφων της Δ/νσης Πάρκων και
Κηποτεχνίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Μελετών και Φυτικής Παραγωγής,
β) Τμήμα Πάρκων και Δενδροστοιχιών,
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.

2.

Την κα Καλομπράτσου Ιωάννα του Αντωνίου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο,
στην οποία θα παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
έλεγχο και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών και
πράξεων όλων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στις ακόλουθες
Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και συγκεκριμένα:
 Του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, της Δ/νσης Πολεοδομίας.
 Της Δ/νσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην της υπογραφής των
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών της εν λόγω υπηρεσίας, τα οποία θα
υπογράφονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ/νσης.
Ειδικότερα επί θεμάτων του Τμήματος Προσωπικού, την αρμοδιότητα
της έκδοσης και υπογραφής των τελικών διοικητικών πράξεων,
ατομικών και μη, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος,
πλην των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την
άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 Ορίζει επίσης την ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

3.

Τον κο Καλούδη Κωνσταντίνο του Δημοσθένη, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο,
στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Α. 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,
β) Του Τμήματος Κατασκευών Έργων,
γ) Του Τμήματος των Τεχνικών Συνεργείων,
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Β. Επίσης τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 161 παρ. 6
του Ν. 3584/2007, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την προσθήκη της
παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009, της υπογραφής των
διακηρύξεων και των συμβάσεων με τους αναδόχους και της έκδοσης
και υπογραφής των πράξεων που αφορούν στον ορισμό των μελών
όλων των επιτροπών, αρμοδιότητας των προαναφερόμενων οργανικών
μονάδων.
Γ. Ορίζει επίσης τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής.
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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
υπογραφή:
 Την υπογραφή των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων κάθε είδους
δαπάνης του προϋπολογισμού, προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή
Οικονομική Επιτροπή.
 Όλων των χρηματικών ενταλμάτων και παραστατικών που εκδίδει ο
Δήμος (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη μισθοδοσία
του προσωπικού).
 Τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 Των αποφάσεων ανάθεσης εργασιών και προμηθειών και σχετικών
συμβάσεων.
 Την υπογραφή των διακηρύξεων των διαγωνισμών
 Την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων για τη διενέργεια διαγωνισμών
 Των μισθωτηρίων συμφωνητικών ακινήτων
 Των συμβολαίων δηλώσεων του ν. 121/1981.
 Των συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων λόγω ρυμοτομίας,
προσκυρώσεων κ.λ.π.
 Των δανειακών συμβολαίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
ανάληψη προϊόντων δανείων, κ.λ.π.
 Των συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων λόγω ρυμοτομίας,
προσκυρώσεων κ.λ.π.
 Τις αρμοδιότητες όπως ακριβώς αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄), 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.

5.

Την κα Κωτσίδου Ελευθερία του Κωνσταντίνου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο,
στην οποία θα παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας,
έλεγχο και υπογραφής όλων των εγγράφων των Κοινωνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, όπως οι αρμοδιότητες αυτών προσδιορίζονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. 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, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.
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Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Δ. α) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του
νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
β) Να κοινοποιηθεί σε όλους τους οριζόμενους Αντιδημάρχους και σε όλες τις
υπηρεσίες και προσωπικό του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
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