ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΕΑ-Π1Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Κέρκυρα 17-1-2013
Αριθ.Πρωτ 4647

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος

Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη :
1 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Καλλικράτης).όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2 Τις όµοιες του άρθρου 92 του Ν. 3852 /2010 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 3 κεφ. ∆
της από 31-12-2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 256/31-12-2012 Τεύχος Α
3.Τις όµοιες του Ν.3463/2006 σχετικά µε τις αρµοδιότητες των ∆ήµων και τις πρόσθετες
αρµοδιότητες του άρθρου 94 του Ν. 3852/ 2010
4 Την αριθ. 1622 /8-1-2013 απόφαση µε την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήµαρχοι του
∆ήµου Κέρκυρας µε θητεία από 1-1-2013 έως την λήξη της παρούσας ∆ηµοτικής
περιόδου.
5 Την αναγκαιότητα περαιτέρω εξειδίκευσης των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων
προς διευκόλυνση του έργου των Αντιδηµάρχων και την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.
Αποφασίζουµε
A . Καθορίζουµε τις µεταβιβαζόµενες σε κάθε Αντιδήµαρχο αρµοδιότητες ως εξής
1. Στον Αντιδήµαρχο ∆ιοίκησης κ. Νίκου Κωνσταντίνο µεταβιβάζουµε
α Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ,των
Κέντρων

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και των

αντίστοιχων οργανικών

µονάδων του ∆ήµου, την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου
,καθώς και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών µέχρι της
κατάργησης της αναφεροµένης Υπηρεσίας.
β. Την µέριµνα δια των αρµοδίων Υπηρεσιών, για την εκτέλεση απ΄ αυτές
των

αρµοδιοτήτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων

16 και 19 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του Οργανισµού
Εσωτερικής

Υπηρεσίας.(Αριθ.

απόφασης

822/2012

ΦΕΚ

280/13-2-2012

(Τεύχος ∆εύτερο).
γ. Τις αρµοδιότητες

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του

Ν.3852/2010) ως Πρόεδρος αυτής.

ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΕΑ-Π1Θ

δ. Την υπογραφή όλων των έγγραφων που σχετίζονται µε τις πιο ανατιθέµενες
αρµοδιότητες.
2. Στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Μωραίτη Σπυρίδωνα µεταβιβάζουµε
α. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Οικονοµικών Υπηρεσιών και
των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου ως και την µέριµνα δια των
αρµοδίων

Υπηρεσιών ,για την εκτέλεση απ΄ αυτές των αρµοδιοτήτων που

καθορίζονται από τις Ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 17 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

του

Οργανισµού

Εσωτερικής

Υπηρεσίας

(Αρθ.Απόφασης 822/2012 ΦΕΚ 280/13-2-2012 ( Τεύχος ∆εύτερο )
β. Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα
πληρωµής των δαπανών , οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου.
γ. Τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου (άρθρο 72 του
Ν.3852/2010) ως πρόεδρος αυτής .
δ. Την Υπογραφή

όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω

ανατιθέµενες αρµοδιότητες
3. Στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
κ. Πανταζή Γεώργιο µεταβιβάζουµε
α. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών –
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ως και την µέριµνα δια των αρµοδίων
Υπηρεσιών , για την εκτέλεση απ΄αυτές των αρµοδιοτήτων που καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 18 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και του
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

του

άρθρου

Οργανισµού

822/2012 ΦΕΚ 280/13-2-2012 (Τεύχος

9

της

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Β

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Αριθ.Απόφασης
∆εύτερο).

β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
4. Στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης –Παιδείας και

Πολιτισµού κ. Πουλή Αλέξανδρο µεταβιβάζουµε
α. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης -Παιδείας και Πολιτισµού ως και την µέριµνα δια των αρµοδίων
Υπηρεσιών , για την εκτέλεση απ΄ αυτές των αρµοδιοτήτων που καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

του Οργανισµού

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Αρθ.Απόφασης 822/2012 ΦΕΚ Β’ 280/13-2-2012
β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέµενες

αρµοδιότητες.
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5. Στον

Αντιδήµαρχο Πρωτογενούς Τοµέα, Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής

Προστασίας κ. ∆ήµου Αλέξανδρο µεταβιβάζουµε
α. Την εποπτεία και την ευθύνη Πρωτογενούς Τοµέα , Αστικού Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας ως και την µέριµνα δια των αρµοδίων Υπηρεσιών ,για
την εκτέλεση απ΄ αυτές των αρµοδιοτήτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις

του άρθρου 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

της

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Γ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Πολιτικής

Προστασίας περίπτωση (γ) του άρθρου 14 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Οργανισµού Εσωτερικής

Υπηρεσίας (Αριθ.Απόφασης 822/2012 ΦΕΚ Β’ 280/13-2-2012
β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
6.

Στην Αντιδήµαρχο Χωροταξίας- Περιβάλλοντος ,Πολεοδοµίας κ. Τσιµπούλη
Θεοφανία µεταβιβάζουµε
α. Την εποπτεία και την ευθύνη της Χωροταξίας – Περιβάλλοντος και
Πολεοδοµίας ως και την µέριµνα δια των αρµοδίων Υπηρεσιών , για την
εκτέλεση απ΄ αυτές των αρµοδιοτήτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις

του

άρθρου

14

της

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

∆

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ πλήν της περίπτωσης (γ) του
παραπάνω άρθρου του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Αριθ. Απόφασης 822/2012 ΦΕΚ 280 13-2-2012 (Τεύχος ∆εύτερο).
β.Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
7.

Στον Αντιδήµαρχο Εµπορίου, Ενεργείας και Βιοµηχανίας κ. Ανδρέα Σαγιά
µεταβιβάζουµε
α. Την εποπτεία και την ευθύνη του Εµπορίου , Ενέργειας και Βιοµηχανίας ως
και την µέριµνα δια των αρµοδίων Υπηρεσιών , για την εκτέλεση απ΄ αυτές
των

αρµοδιοτήτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του

άρθρου 11 της

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Αριθ.Απόφασης
822/2012 ΦΕΚ 280/13-2-2012 (Τεύχος ∆εύτερο)
β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
8.

Στον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Ρίγγα Σπύρο
µεταβιβάζουµε
α. Την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ως και την
µέριµνα δια των αρµοδίων Υπηρεσιών για την εκτέλεση απ΄ αυτές των
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αρµοδιοτήτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 13
της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Αριθ.Απόφασης 822/2012
ΦΕΚ 280/13-2-2012 ( Τεύχος ∆εύτερο ).
β. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
9. Στους Αντιδηµάρχους

α) ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κερκυραίων-Αχιλλείων-

Παρελίων κυρία Βλάσση Βαρβάρα β)∆ηµοτικών Ενοτήτων Λευκιµµαίων –
Κορισίων-Μελιτεέων κ. Μοναστηριώτη Αναστάσιο γ) ∆ηµοτικών Ενοτήτων
Εσπερίων – Αγίου Γεωργίου –Παλαιοκαστριτών

κ. Φωτεινό Γεράσιµο

δ)∆ηµοτικών Ενοτήτων Φαιάκων –Κασσωπαίων -Θιναλίων κυρία Μιχαλάκη
Χριστίνα ε) ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαθρακίου κ. Αργυρό Σπυρίδωνα του
Ευαγγέλου στ) ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερείκουσας κ. Αργυρό Σπυρίδωνα του
Νικoλάου

ζ)

∆ηµοτικής

Κοινότητας

Οθωνών

κ.

Κασίµη

Αναστάσιο

µεταβιβάζουµε τις παρακάτω αρµοδιότητες
1) Αναλαµβάνουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκαταστηµένες στην περιοχή ευθύνης τους για την εξυπηρέτηση και
ενηµέρωση των Πολιτών.
2) Έχουν την ευθύνη λειτουργίας των Κ.Ε.Π. στην περιοχή τους.
3) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και τω εργασιών ου εκτελούνται
στην περιοχή τους.
4) Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που
βρίσκεται στην περιοχή τους.
5) Υπογράφουν βεβαιώσεις ,πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
∆ηµοτικής Ενότητας.
6) Συνεργάζονται µε τους Προέδρους των Τοπικών και ∆ηµοτικών κοινοτήτων
της ∆ηµοτικής τους Ενότητας.
7) Χορηγούν στην περιοχή τους άδειες πολιτικών γάµων και επιλαµβάνονται
της τέλεσης των .
8) Μεριµνούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και σε
συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο Πρωτογενούς Τοµέα, Αστικού πρασίνου
και Πολιτικής Προστασίας, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού ,
από τους ιδιοκτήτες , νοµείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων ,που βρίσκονται εντός οικισµών της περιοχής ευθύνης
των και σε απόσταση µέχρι 100µέτρων από τα όρια τους.
9) Επιλαµβάνονται σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο Πρωτογενούς Τοµέα,
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Αστικού

πρασίνου

αυτεπάγγελτου

και

Πολιτικής

Καθαρισµού

από

προστασίας

,

τον

,σε

∆ήµο

της

υποχρέωσης

περίπτωση

µη

συµµόρφωσης των παραπάνω υπόχρεων , και προτείνουν την επιβολή
προστίµου σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται.
10) Επιλαµβάνονται του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές –Καθαρές Θάλασσες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής στην
περιοχή τους.
11) Συνεργάζονται µε τον Αντιδήµαρχο Καθαρότητας και Ανακύκλωσης για
την αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων στην περιοχή ευθύνης τους.
12) Μεριµνούν για τον προσδιορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων
ίδρυσης και εγκατάστασης καταστηµάτων , επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας του ∆ήµου που επηρεάζουν το φυσικό,
πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική ,
φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης και των χωριών.
13) Μεριµνούν για την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την
ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις.
14) Μεριµνούν για την προσωρινή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
Λειτουργίας Καταστηµάτων Επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ∆ήµου.
Β. Εκ των ανωτέρω Αντιδηµάρχων οι οκτώ (8) είναι έµµισθοι και µαζί µε τους τρεις (3)
Αντιδηµάρχους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μαθρακίου, Ερείκουσας και Οθωνών
συµπληρώνουν τον αριθµό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 207 του
Ν.3852 /2010
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου τις αρµοδιότητές του ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Πανταζής Γεώργιος.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες και να αναρτηθεί στη
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1.

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας

2.

Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ιωννη Ρίγγα

3.

Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου κ. Ευαγγελο Στασινό

4. Όλους τους αντιδηµάρχους
5. ∆/νσης –τµήµατα ∆ήµου Κέρκυρας

