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«Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ο Δήμαρχος,
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Tην περίπτ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (Α’ 138), ΄΄Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις’’.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 75 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με τα
άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 (Α΄ 46) ΄΄Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου΄΄.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 391/1982 (Α΄ 73) ΄΄Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με
την τέλεση πολιτικών γάμων, τη χορήγηση άδειας γάμου και το περιεχόμενο της
βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων΄΄.
5. 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.
6. Το από 31.08.2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του
Δήμου Κορυδαλλού.
7. Την αριθμ. 7100/03.03.2017 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων,
για τα έτη 2017 - 2019 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
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.
9. Την ανάγκη ανάθεσης σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την εποπτεία και το
συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, για την επικουρία του Δημάρχου
και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους
Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Κορυδαλλού, χωρίς αμοιβή, αναθέτοντας σε
αυτούς την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του
Δήμου, σύμφωνα με την περίπτ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως
αναλύονται κατωτέρω:
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1. Τον κο Γουρδομιχάλη Γρηγόριο του Κωνσταντίνου,
Αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το
συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων και συγκεκριμένα:
 Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας, πλην
των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα ποιότητας ζωής των κατοίκων της
πόλης,
 Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Γραφείου της Δημοτικής
Αστυνομίας,
 Το συντονισμό του σύνολο των δράσεων του Δήμου σε θέματα Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και
 To συντονισμό του έργου των Σχολικών Επιτροπών,
όπως οι αρμοδιότητες αυτές προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Την κα Γαλανοπούλου Ελένη του Γεωργίου,
Αναθέτοντας σε αυτήν την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το
συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Το Τμήμα Υποστήριξης,
β) Το Τμήμα 1ο: Α’ Βρεφικό Σταθμό,
γ) Το Τμήμα 2ο: Β’ Βρεφονηπιακό Σταθμό,
δ) Το Τμήμα 3ο: Γ’ Παιδικό Σταθμό και το Παράρτημα αυτού,
ε) Το Τμήμα 4ο: Δ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας
όπως οι αρμοδιότητες αυτών προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
Της αναθέτουμε επίσης την αρμοδιότητα της υπογραφής όλων των εγγράφων και
εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),
δεσμεύοντας το Δήμο έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
3. Την κα Μάνου Λαμπρινή του Σπυρίδωνος,
Αναθέτοντας σε αυτήν την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το
συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων και συγκεκριμένα:
 Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα
Αλληλεγγύης,
 Το συντονισμό του συνόλου των δράσεων του Δήμου σε θέματα Πολιτικής
Ισότητας των Φύλων και
 Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Πληροφορικής, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις
παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Το Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και
β) Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
4. Τον κο Χριστοφορίδη Δημήτριο του Απόστολου,
Αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το
συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων, των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
β) Το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών,
γ) Το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων,
δ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων,
όπως οι αρμοδιότητες αυτών προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
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5. Τον κο Κοσμίδη Ηλία του Ηλία,
Αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το
συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων, της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών - Παιδείας και Δια
Βίου Μάθησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
6. Τον κο Γερακάρη Παύλο του Σπυρίδωνος,
 Αρμόδιο επί θεμάτων που αφορούν στη δημιουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων στην έκταση των πρώην λατομείων,
 Αναθέτοντας επίσης σε αυτόν την εποπτεία, τον έλεγχο, την
παρακολούθηση, το συντονισμό των δράσεων και την υπογραφή όλων των
εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,
όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
7. Τον κο Ζήση Νικόλαο του Μιχαήλ,
Αναθέτοντας σε αυτόν την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων, δηλώσεων
και πιστοποιητικών που σχετίζονται με την αρμοδιότητα της χορήγησης των
αδειών των Πολιτικών Γάμων και Τέλεσης αυτών.
Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο Δήμαρχος.
8. Τον κο Μακρυνό Γεώργιο του Ευστρατίου,
αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία και το γενικό συντονισμό των δράσεων του
Δήμου σε θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
9. Τον κο Ευθυμιάδη Μιχαήλ του Ηλία,
 Αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την υπογραφή όλων των εγγράφων που άπτονται θεμάτων
Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 Αναθέτοντας επίσης την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των
δράσεων του Δήμου σε θέματα Κοινόχρηστων Χώρων, όπως αυτές
προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Β. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας Εντεταλμένου Δημοτικού
Συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Γ. α) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου, με αποδεικτικό, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
β) Να κοινοποιηθεί σε όλους τους οριζόμενους Εντεταλμένους Δημοτικούς
Συμβούλους, τους Αντιδημάρχους και σε όλες τις υπηρεσίες και προσωπικό του
Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
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