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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Κνξπδαιιόο, 14.04.2021 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ  

ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ      Αξηζκ. Απνθ.   6089 

 

ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 61193/14.04.2020 απόθαζεο Γεκάξρνπ θαη 

αλάθιεζε ηεο 11990/20.07.2020 νκνίαο, πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρνπ θαη 

κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ». 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 

Ο Γήκαξρνο, 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(Α' 87), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) θαη ηεο παξ. 

3 ε' άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

3. Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/Β΄/2019) απόθαζε ΤΠ.Δ. 

«Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο 

Υώξαο, ζύκθσλα κε ην λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη.». 

4. Σηο κε αξηζκ. 82/59633/20.08.2019 θαη 48/22119/07.04.2020 εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ζέκα «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ». 

5. Σηο κε αξηζκ. 16074/16.09.2020 θαη 17547/07.10.2020 απνθάζεηο καο, πεξί 

νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

6. Σελ κε αξηζκ. 6193/14.04.2020 απόθαζή καο, πεξί νξηζκνύ ηνπ θνπ Αξώλε 

Απόζηνινπ ηνπ Θενδώξνπ, σο Αληηδεκάξρνπ Κνξπδαιινύ θαη κεηαβίβαζε ζ΄ 

απηόλ αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ, κε ζεηεία από 16.04.2020 έσο 15.04.2021. 

7. Σελ κε αξηζκ. 11990/20.07.2020 απόθαζή καο, πεξί κεηαβίβαζεο ζηνλ 

πξναλαθεξόκελν Αληηδήκαξρν θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο 

ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

8. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη ζήκεξα (ΦΔΚ Β΄ 1013/1013, 281/2017, 3435/2017 θαη 1321/2019), όπνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα νη αξκνδηόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ 

(Γηεπζύλζεσλ, Σκεκάησλ, Απηνηειώλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ), ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  

  

Α. Σξνπνπνηνύκε ηελ κε αξηζκ. 6193/14.04.2020 πξνγελέζηεξε απόθαζή καο, 

θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ 

Ανηιδημάρτοσ κοσ Αρώνη Απόζηολοσ ηοσ Θεοδώροσ και παραηείνοσμε 

ασηήν μέτρι 15.09.2021, κεηαβηβάδνληαο ζ΄ απηόλ, εθηόο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 
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αλαθέξνληαη ζηελ πξναλαθεξόκελε απόθαζε - θαζ' ύιελ Αληηδήκαξρνο γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Δκπνξηθή Γξαζηεξηόηεηα - θαη ηελ θαζ΄ ύιελ αξκνδηόηεηα 

ηεο Φιλοζωικής Πολιηικής ηνπ Γήκνπ καο. 

Β. Αλαθαινύκε ηελ κε αξηζκ. 11990/20.07.2020 απόθαζή καο, πεξί κεηαβίβαζεο 

ζηνλ σο άλσ Αληηδήκαξρν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

 Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε κε αξηζκ. 6193/14.04.2020 απόθαζή καο. 

Γ.  α) Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ 

λνκνύ, λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξόγξακκα 

΄΄ΓΙΑΤΓΔΙΑ΄΄. 

  β) Να θνηλνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο θ.θ. Αληηδεκάξρνπο θαη Δληεηαικέλνπο 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη πξνζσπηθό ηνπ 

Γήκνπ καο. 

 

Ο Γήκαξρνο 

 

ΥΟΤΡΑΛΑ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ 
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