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«Οξηζκόο Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θαη αλάζεζε επνπηείαο θαη
ζπληνληζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ»
ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ
Ο Γήκαξρνο,

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
1. Tελ πεξίπη. η’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3979/2011 (Α’ 138), ΄΄Γηα
ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο’’.
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 θαη 88 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε
ηα άξζξα 94 θαη 95 ηνπ Ν. 3852/2010.
3. Σελ κε αξηζκ. 2332/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηώο,
πεξί επηθύξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δθινγώλ ηεο 26 εο Μαΐνπ
θαη 2αο Ινπλίνπ 2019.
4. Σν από 28.08.2019 Πξσηόθνιιν Οξθσκνζίαο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηνπ
Γήκνπ Κνξπδαιινύ.
5. Σηο κε αξηζκ. 16176/2019 θαη 25917/2019 απνθάζεηο καο, «Οξηζκόο
Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θαη αλάζεζε ζ΄ απηνύο ηελ επνπηεία θαη ην
ζπληνληζκό ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ»
6. 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.
7. Σελ αλάγθε αλάζεζεο ζε κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ επνπηεία θαη ην
ζπληνληζκό ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ επηθνπξία ηνπ
Γεκάξρνπ θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α.
Αλαζέηεη ζηνπο παξαθάησ Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο ύκβνπινπο (Δ.Γ..) ηνπ
Γήκνπ Κνξπδαιινύ, εθηόο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί κέρξη ζήκεξα,
ηελ επνπηεία, ηνλ έιεγρν, ηελ παξαθνινύζεζε, ην ζπληνληζκό ησλ παξαθάησ δξάζεσλ
ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ηελ ππνγξαθή, «Με εληνιή Γεκάξρνπ», όισλ ησλ εγγξάθσλ,
πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπη. η’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58
ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αλαιύνληαη θαησηέξσ:
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ΑΔΑ: Ω36ΜΩΛΩ-ΧΓ8
1. ηον κ. Βαγενά ηέθανο ηοσ ωκράηη,
Αξκόδην κέρξη ζήκεξα Δ.Γ.. γηα ηελ Δκπνξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ καο,
ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 16176/2019 απόθαζή καο, αλαζέηεη ζ΄ απηόλ θαη ηελ
επνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, έιεγρν θαη
ππνγξαθήο όισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη όισλ
πξάμεσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Σμήμαηος Αδειοδοηήζεων και Ρύθμιζης
Δμπορικών Γραζηηριοηήηων, ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο,
όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο.
2. ηον κ. Μερενηίηη Θεόδωρο ηοσ Γεωργίοσ,
Αξκόδην κέρξη ζήκεξα Δ.Γ.. γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ σο
πξνο ηελ Αζηηθή Αλάπιαζε ηεο Πόιεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο
ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 25917/2019 απόθαζή καο,
όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, αλαζέηεη ζ΄ απηόλ θαη ηελ επηθνηλσλία,
ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ καο κε
ηνπο αδειθνπνηεκέλνπο Γήκνπο.
Β.
Οξίδεη ην κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κ. ΣΗΡΜΠΑ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ηοσ
Κανέλλοσ, σο Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ, αλαζέηνληαο
ζ΄ απηόλ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ησλ παξαθάησ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο
θαη ηελ ππνγξαθή «Με εληνιή Γεκάξρνπ» όισλ ησλ εγγξάθσλ, ζύκθσλα κε ηελ
πεξίπη. η’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010, σο θαησηέξσ:
Αλαζέηεη ζε απηόλ ην ζπληνληζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα
Γηαθάλεηαο, Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Φεθηαθήο ύγθιεζεο θαη Αμηνπνίεζεο
Δπξσπατθώλ Πόξσλ, θαζώο θαη ηελ επνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε,
ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, έιεγρν θαη ππνγξαθήο όισλ ησλ απνθάζεσλ,
εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη όισλ ησλ πξάμεσλ αξκνδηόηεηαο ησλ νξγαληθώλ
κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Αλάπηπμεο θαη
Πιεξνθνξηθήο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο θαη εηδηθόηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελόηεηεο:
α) ην Σκήκα Έξεπλαο, Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη
β) ην Σκήκα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.).
ε πεξίπησζε απνπζίαο, θσιύκαηνο ή άιιεο αδπλακίαο ησλ Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ
πκβνύισλ, ηηο αξκνδηόηεηεο αζθεί ν Γήκαξρνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ.
Η παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Γήκνπ, κε απνδεηθηηθό, θαζώο θαη ζην πξόγξακκα ΄΄ΓΙΑΤΓΔΙΑ΄΄ θαη λα θνηλνπνηεζεί
ζηνπο θ.θ. Αληηδεκάξρνπο θαη Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, θαζώο θαη ζε
όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΟΤΡΑΛΑ
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