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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ      Κνξπδαιιόο, 01.02.2023 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ  

ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ      Αξηζκ. Απνθ.:    2114 

 

ΘΕΜΑ: «Οξηζκόο Δληεηαικέλεο Γεκνηηθήο πκβνύινπ θαη αλάζεζε επνπηείαο θαη 

ζπληνληζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ» 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

Ο Γήκαξρνο, 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Tελ πεξίπη. η’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 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 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ. 3463/2006(Α΄ 114), πεξί «Δμνπζηνδόηεζεο 

ππνγξαθώλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 εδ. ε΄ πεξ. 35 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114), όπσο 

ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4604/2019 (Α΄ 50). 

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

επηθύξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δθινγώλ ηεο 26εο Μαΐνπ θαη 2αο 

Ινπλίνπ 2019. 

5. Σν από 28.08.2019 Πξσηόθνιιν Οξθσκνζίαο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ 

Κνξπδαιινύ. 

6. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

ζήκεξα (ΦΔΚ Β΄ 1013/1013 θαη 6689/2021), όπνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη κε 

ζαθήλεηα νη αξκνδηόηεηεο ησλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

7. Σελ αλάγθε αλάζεζεο ζε κέινο 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. 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  

 

Οξίδνπκε ηε Γεκνηηθή ύκβνπιν κα Καλοπράτσου Θωάννα ηνπ Αλησλίνπ, σο Δληεηαικέλε 

Γεκνηηθή ύκβνπιν, αξκόδηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζε ζέκαηα πξνώζεζεο ηεο Ιζόηεηαο ησλ 

Φύισλ, πξόιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο έκθπιεο βίαο.  

πγθεθξηκέλα ηεο αλαζέηνπκε ηελ επνπηεία, ηνλ έιεγρν, ηελ παξαθνινύζεζε, ην ζπληνληζκό, 

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 νη 

αξκνδηόηεηεο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε νξγαληθή κνλάδα ηνπ Ο.Δ.Τ., πνπ αζθεί ηελ 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ. 

ε πεξίπησζε απνπζίαο, θσιύκαηνο ή άιιεο αδπλακίαο ηεο Δληεηαικέλεο Γεκνηηθήο 

πκβνύινπ, 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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