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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 23.12.2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Αποφ.   22903

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου,  για το χρονικό
διάστημα από 01.01.2023 έως και 31.12.2023».

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 90 ν. 4804/2021 (Α΄ 90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61
ν. 4873/2021 (Α΄ 248) «Ρυθμίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο και τη θητεία
των αιρετών οργάνων - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4804/2021».

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. Τις  με  αριθμ.  82/59633/20.08.2019,  48/22119/07.04.2020  και  809/85741/19.11.2021
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».

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

7. 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.

8. Την αριθμ. 22817/28.12.2021 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού ως Αντιδημάρχου του
Δημοτικού Συμβούλου Μανούσου Απόστολου του Αγαπίου,  για το χρονικό διάστημα
από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

9. Την  αριθμ.  21521/30.11.2022  απόφαση  Δημάρχου,  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και
μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  του,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  01.12.2022  έως
31.12.2023.

10. 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.
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11. Το  γεγονός  ότι  στο  Δήμο  Κορυδαλλού  μπορεί  να  ορισθούν  μέχρι  έξι  (6)  έμμισθοι
Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κο Μανούσο Απόστολο του Αγαπίου, ως έμμισθο και καθ'
ύλην  Αντιδήμαρχο  του  Δήμου  Κορυδαλλού,  εντός  της  τρέχουσας  δημοτικής  περιόδου,  με
θητεία από 01.01.2023 έως και 31.12.2023 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. 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  Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  που
περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
β) Το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών,
γ) Το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων και
δ) Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο
Δήμαρχος.
Ο ανωτέρω,  κατά τη  διάρκεια  της  θητείας  του,  δεν μπορεί  να  εκλεγεί  ή  να  είναι  μέλος  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  Εντεταλμένους  Δημοτικούς
Συμβούλους, καθώς σε όλες τις υπηρεσίες και προσωπικό του Δήμου μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

        ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
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