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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ      Αριθμ. Αποφ.   19275 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

του, για το χρονικό διάστημα από 12.11.2021 έως και 11.11.2022». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος, 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 

αντικαταστάθηκε ή συμπληρώθηκε: 

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. 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. 

5. 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.». 

6. 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. 

7. Τις με αριθμ. 82/59633/20.08.2019 και 48/22119/07.04.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων». 

8. 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». 

9. Την με αριθμ. 2332/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, περί 

επικύρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας 

Ιουνίου 2019. 
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10. Το υπ' αριθμ. 18275/02.09.2019 Πρακτικό Σύμπραξης για την παροχή έγκρισης της 

πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου ΄΄Κορυδαλλός - 

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. 

11. 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. 

12. Το γεγονός ότι στο Δήμο Κορυδαλλού μπορεί να ορισθούν μέχρι έξι (6) έμμισθοι 

Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι. 

13. Την αριθμ. 19022/05.11.2021 απόφαση Δημάρχου, περί παράτασης της θητείας των 

Αντιδημάρχων του Δήμου μας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κορυδαλλού, τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, 

με θητεία από 12.11.2021 έως και 11.11.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, 

μεταβιβάζοντάς σε αυτούς τις εξής αρμοδιότητες: 

 

1. Τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου, ως άμισθο και καθ' ύλην 

Αντιδήμαρχο και του 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: 

Α) 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. 

 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 και 

αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών. 
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 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, Δ.Ο.Υ ή 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

 Του χειρισμού όλων των απαραίτητων ενεργειών προς τους τραπεζικούς 

οργανισμούς και ιδρύματα, που είναι αναγκαίες για την ομαλή διεκπεραίωση 

των τραπεζικών εργασιών του Δήμου και του Οργανισμού Άθλησης και 

Πολιτισμού. 

 

Β) Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

α) Του Τμήματος Μελετών, 

β) Του Τμήματος Κατασκευών Έργων και  

γ) Του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων. 

 Και ειδικότερα την υπογραφή: 

 Των διακηρύξεων των διαγωνισμών έργων, εργασιών τεχνικής φύσεως και 

μελετών.  

 Την υπογραφή συμβάσεων έργων, εργασιών τεχνικής φύσεως και μελετών, 

σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, περί «Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Την υπογραφή των αποφάσεων ανάθεσης εργασιών τεχνικής φύσεως και 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 209 ν. 

3463/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 118 ν. 4412/2016. 

 

2. Τον κ. ΛΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου, ως έμμισθο και καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του 

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 Υπηρεσίες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και 

συγκεκριμένα: 

 

 Των αρμοδιοτήτων που άπτονται της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του 

Δήμου, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

 

α) Το Τμήμα Υποστήριξης, 

β) Το Τμήμα 1ο: Α΄ Βρεφικός Σταθμός, 

γ) Το Τμήμα 2ο: Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, 

δ) Το Τμήμα 3ο: Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Παράρτημα αυτού, 

ε) Το Τμήμα 4ο:  Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός. 

Του 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. 
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3. Τον κ. ΤΖΙΡΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους, ως άμισθο και καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και 

του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

Τον συντονισμό της καθημερινότητας και διαχείρισης αιτημάτων του πολίτη. 

 

4. Τον κ. ΠΑΧΟ ΙΩΑΝΝΗ του Μιχαήλ, ως έμμισθο και καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του 

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 Υπηρεσίες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και 

συγκεκριμένα: 

 

Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας 

και Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών – Παιδείας και Διά 

Βίου Μάθησης. 

 

5. Τον κ. ΑΡΩΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Θεοδώρου, ως έμμισθο και καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και 

του 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 Υπηρεσίες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και 

συγκεκριμένα: 

 

Α)Των αρμοδιοτήτων που άπτονται του Τμήματος Προστασίας – Προαγωγής της 

Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών – 

Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. 

Β) Την αρμοδιότητα της Φιλοζωικής Πολιτικής του Δήμου μας. 

 

6. Τον κο ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σταύρου, ως έμμισθο και καθ' ύλην 

Αντιδήμαρχο και του 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 Υπηρεσίες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και 

συγκεκριμένα: 

Α)  Του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας. 

Β) Του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

 

Ορίζει τους κατωτέρω Αντιδημάρχους, ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

 Τον κ. ΜΑΝΟΥΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Αγαπίου και 

 Τον κ. ΑΡΩΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Θεοδώρου  

Ορίζει τους κατωτέρω Αντιδημάρχους, ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

 Τον κ. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σταύρου 

 Τον κ. ΠΑΧΟ ΙΩΑΝΝΗ του Μιχαήλ  

Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κ. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ αρμόδιο για την έκδοση και 

υπογραφή όλων των εγγράφων, δηλώσεων και πιστοποιητικών που σχετίζονται με την 
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αρμοδιότητα της χορήγησης της άδειας των Πολιτικών Γάμων και Τέλεσης αυτών και σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Αντιδήμαρχο κ. ΛΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛ. 

Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος. 

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Δημόπουλος. 

Οι ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του 

προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, 

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των 

καθηκόντων του. 

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 

                                                                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 
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