
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 15.09.2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Αποφ.   15354

ΘΕΜΑ: «Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Κορυδαλλού».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ο Δήμαρχος,

Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  και  59  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),
όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν:
α) Από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι,

αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
β) Από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και
γ) Από το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204), σύμφωνα με το οποίο προστέθηκε

παρ. 7 στο τέλος του άρθρου 59, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο
ορισμού και άμισθων Αντιδημάρχων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α'
40), αναφορικά με την αντιμισθία.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76
του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134),
«Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».

4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/Β΄/2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι
και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.
3852/2010, όπως ισχύει.».

5. Τα  επίσημα  πληθυσμιακά  δεδομένα  της  τελευταίας  απογραφής  έτους  2011  (ΦΕΚ
698/Β΄/2014) για τον Δήμο Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός
του ανέρχεται στους 63.445 κατοίκους.

6. Τις  με  αριθμ.  82/59633/20.08.2019  και  48/22119/07.04.2020  εγκυκλίους  του
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».

7. Την  με  αριθμ.  εγκ.90/59849/21.08.2019  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  «Διαδικασία
Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής».

8. Την  με  αριθμ.  2332/2019  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Πειραιώς,  περί
επικύρωσης  των  αποτελεσμάτων  των  Δημοτικών  Εκλογών  της  26ης Μαΐου  και  2ας
Ιουνίου 2019.

9. Το υπ'  αριθμ.  18275/02.09.2019 Πρακτικό  Σύμπραξης για  την  παροχή έγκρισης της
πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου ΄΄ΕΝΑ ΒΗΜΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ΄΄ και της Δημοτικής Παράταξης ΄΄ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ΄΄,  σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  66  παρ.  7  του  Ν.  3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε  από το
άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4623/2019.
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10. Την  αριθμ.  16074/16.09.2020 απόφαση Δημάρχου,  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  του,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  16.09.2020  έως  και
15.09.2021.

11. Την αριθμ.  6193/14.04.2020 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχου Αρώνη
Απόστολου του Θεοδώρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 6089/14.04.2021 όμοια.

12. Τις αριθμ. 158 και 159/08.09.2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εκλογής
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
μας.

13. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει
σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1013/1013, 281/2017, 3435/2017 και 1321/2019), όπου περιγράφονται
αναλυτικά και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών (Διευθύνσεων, Τμημάτων,
Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

14. Το  γεγονός  ότι  στο  Δήμο  Κορυδαλλού  μπορεί  να  ορισθούν  μέχρι  έξι  (6)  έμμισθοι
Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι.

15. Την  ανάγκη  παράτασης  ισχύος  της  ήδη  υπάρχουσας  Απόφασης  περί  ορισμού
Αντιδημάρχων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας των μελών του Προεδρείου του
Δ.Σ.  και  των  μελών  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,
δεδομένου  ότι  ο  ορισμός  Αντιδημάρχων  έχει  άμεση  σχέση  με  τη  σύνθεση  του
Προεδρείου του Δ.Σ. και των ανωτέρω οργάνων καθώς και με την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α) Την παράταση της  θητείας,  μέχρι  και  την  6η Νοεμβρίου  2021,  των ήδη  ορισθέντων
Αντιδημάρχων με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που τους έχουν μεταβιβασθεί με τις αριθμ.
16074/16.09.2020, 6193/14.04.2020 και 6089/14.04.2021 αποφάσεις Δημάρχου, πλην
του Αντιδημάρχου κου Τζέρπου Κυριάκου του Δημητρίου, η θητεία του οποίου έληξε την
15η Σεπτεμβρίου 2021.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις προαναφερόμενες απόφασεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 16η Σεπτεμβρίου 2021.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.
Να  κοινοποιηθεί  σε  όλους  τους  οριζόμενους  Αντιδημάρχους  και  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  και
προσωπικό του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
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