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ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ  

ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ      Αξηζκ. Απνθ.   1198 

 

ΘΕΜΑ: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρνπ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ, γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από 20.01.2023 έσο θαη 31.12.2023». 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

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 αληηθαηαζηάζεθε ή ζπκπιεξώζεθε: 

α) Από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα 

Κιεηζζέλεο Ι, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ 

αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ, 

β) Από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4623/2019 (Α΄ 134) θαη 

γ) Από ην άξζξν 47 ηνπ Ν. 4647/2019 (Α΄ 204), ζύκθσλα κε ην νπνίν 

πξνζηέζεθε παξ. 7 ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 59, κε ηελ νπνία δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζην Γήκαξρν νξηζκνύ θαη άκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ. 

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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 λ. 4804/2021 (Α΄ 90), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 61 λ. 4873/2021 (Α΄ 248) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα απηνδηνηθεηηθή 

πεξίνδν θαη ηε ζεηεία ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ - Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ 

λ. 4804/2021». 

4. 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». 

5. Σηο κε αξηζκ. 82/59633/20.08.2019, 48/22119/07.04.2020 θαη 

809/85741/19.11.2021 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ζέκα 

«Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ». 

6. Σελ κε αξηζκ. 2332/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηώο, 

πεξί επηθύξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δθινγώλ ηεο 26εο Μαΐνπ 

θαη 2αο Ινπλίνπ 2019. 

7. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2021, 

ζύκθσλα κε ηα νπνία ν κόληκνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ αλέξρεηαη 

ζηνπο 61.247 θαηνίθνπο. 

8. Σελ αξηζκ. 21521/30.11.2022 απόθαζε Γεκάξρνπ, πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη 

κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.12.2022 έσο 

31.12.2023. 
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9. Σελ αξηζκ. 22903/23.12.2022 απόθαζε Γεκάξρνπ, πεξί νξηζκνύ σο 

Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Μαλνύζνπ Απόζηνινπ ηνπ Αγαπίνπ, 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01.01.2023 έσο 31.12.2023. 

10. 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. 

11. Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Κνξπδαιινύ κπνξεί λα νξηζζνύλ κέρξη έμη (6) έκκηζζνη 

Αληηδήκαξρνη θαη δύν (2) άκηζζνη. 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ  

 

Οξίδεη ην Γεκνηηθό ύκβνπιν κο Ευθυμιάδη Μιχαήλ ηνπ Ηιία, σο έκκηζζν θαη θαζ' 

ύιελ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, κε 

ζεηεία από 20.01.2023 έως 31.12.023 θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

Σελ επνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο, έιεγρν θαη 

ππνγξαθήο όισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη πξάμεσλ όισλ ησλ 

νξγαληθώλ κνλάδσλ, πνπ ππάγνληαη ζηηο αθόινπζεο Τπεξεζίεο, όπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Σσλ αξκνδηνηήησλ πνπ άπηνληαη ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, όπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, 

 Σν ζπληνληζκό θαη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθώλ Υαξώλ ηνπ 

Γήκνπ καο.  

ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ, ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ ζα 

αζθεί ν Γήκαξρνο. 

Ο αλσηέξσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, δελ κπνξεί λα εθιεγεί ή λα είλαη κέινο ηνπ 

πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Η αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ, λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξόγξακκα ΄΄ΓΙΑΤΓΔΙΑ΄΄. 

Να θνηλνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο, θαζώο ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ καο. 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

         ΥΟΤΡΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
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