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                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Κόρινθος, 
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος
Fax: 27413 61057
Τηλ.: 27413 61001-080

Θέμα: «Ορισμός Αμίσθου Αντιδημάρχου Οικονομικών»

   

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε 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 και από το άρθρο 5 του 
ν.4623/2019 (Α΄134) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3852/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν.4804/2021
4.-Την αρ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-4-2019 τ.Β΄) απόφαση ΥΠΕΣ «Πρωτοβάθμιοι και 
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.3852/2010,   
όπως ισχύει»
5.-Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010 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. 
6.-Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20-3-
2014 (Β΄698) για τον Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 
58.192  κατοίκους
7.-Το γεγονός ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
8.-Το γεγονός ότι στον Δήμο Κορινθίων μπορεί να ορισθούν έως επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι 
9.-Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ. 809/85741/19-11-2021 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων»
10.-Τις διατάξεις του αρ. 47 ν.4674/2019, όπως αναδιατυπώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 98 
του ν.4842/2021 και προστέθηκε παρ. 7 στο αρ. 59 ν.3852/2010 με την οποία δίνεται δυνατότητα 
στον Δήμαρχο ορισμού και αμίσθων Αντιδημάρχων 
11.-Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ. 48/22119/7-4-2020 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων» σύμφωνα με 
την  οποία ο Δήμαρχος Κορινθίων έχει τη δυνατότητα να ορίσει έως δύο (2) ΄Άμισθους               
Αντιδημάρχους
12.-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 499/28-2-2014 τ.Β΄), όπως              
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 403/13-2-2019 τ.Β΄) και ισχύει
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ορίζει τον  δημοτικό  σύμβουλο  κ. Πλατή Σπυρίδωνα του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχο                  
Οικονομικών του Δήμου Κορινθίων και του μεταβιβάζει τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες , ως εξής:

Α)της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 12 του 
ΟΕΥ καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων, πλην
- της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό      
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση     
καθώς και της υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος και της έκδοσης και υπογραφής της    
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και 
-της υπογραφής των πάσης φύσεως συμβάσεων αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Β)του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, 
όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 14 παρ. 4 του ΟΕΥ καθώς και στις εκάστοτε     
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, πλην 
-της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών που διενεργούνται με 
απευθείας ανάθεση και 
-την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών 

Ορίζει τη θητεία  του  Αντιδημάρχου  από  2-9-2022 έως 31-12-2023.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του  ο ανωτέρω οριζόμενος  Αντιδήμαρχος, δεν μπορεί να εκλεγεί ή 
να είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η ανάκληση 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 .

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ’ ύλην 
αρμοδιοτήτων που του  μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση.
Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου. 

Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκούνται 
από τον Δήμαρχο. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να    
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Αποδέκτες προς ενέργεια:
1.-Αντιδήμαρχος κ. Πλατής Σπυρίδων
2.-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνίας
    (για τις απαραίτητες ενέργειες) 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1.- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου 
2.-Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κυριαζής Αντώνιος 
3.-κ.κ. Αντιδήμαρχοι Δήμου Κορινθίων 
4-Γενικός Γραμματέας κ. Σπηλιόπουλος Νεκτάριος 
5.-Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης κα. Ξύδη
6.-Προϊσταμένη Δ/νσης ΚΕΠ κα. Παπαθανασίου 
7.-Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Πίτσα 
8.-Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης κα. Χριστοπούλου 
9.-Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης           
κ. Τσολάκη  
10.-Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κα. Σούκουλη 
11.-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
    –Τμήμα Αιρετών Οργάνων
    -Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης 
    -Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
    -Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 
12.-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
    -Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
     -Τμήμα Πολιτισμού-Αθλητισμού
     -Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 
13 .-Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού     
14.-ΚΕΠΑΠ 
15.-ΚΚΠ
16.-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
17.-ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ – Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
18.-ΔΕΥΑΚ  
19.-Γραφείο Τύπου 
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