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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Κέρκυρα , 27/8/2013
Αρ. Πρωτ.: 73758

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,92 και 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 87 ν.3463/2006 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου και των
Αντιδηµάρχων και τις πρόσθετες αρµοδιότητες του άρθρου 94 ν. 3852/2010.
3. Τις υπ’αριθµ. οικ. 1622/8-01-2013, 4647/17-01-2013, 4674/19-2-2013 και 49441/7-6-2013
Αποφάσεις του ∆ηµάρχου Κέρκυρας περί ορισµού Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Κέρκυρας και
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
4. Την αναγκαιότητα περαιτέρω εξειδίκευσης των µεταβιβαζοµένων αρµοδιοτήτων προς
διευκόλυνση του έργου των Αντιδηµάρχων και την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.
Αποφασίζουµε
Συµπληρώνουµε τις ως άνω αποφάσεις µας ως προς τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου
Οικονοµικών κ.Σπύρου Μωραϊτη και προσθέτουµε επιπλέον την υπογραφή κάθε είδους συµβάσεων
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών µίσθωσης µηχανηµάτων, καθώς και των συµβάσεων
απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προµήθειας. Επιπλέον, την υπογραφή όλων των σχετικών
εγγράφων µε τις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις, ήτοι διακηρύξεις, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις,
καθώς και αποφάσεις απευθείας αναθέσεων. Επιπρόσθετα, την υπογραφή όλων των δανειστικών
συµβολαίων και των συµφωνητικών εκµίσθωσης ή µίσθωσης ακινήτων. Τέλος, την απευθείας
εκµίσθωση ή µίσθωση κινητών πραγµάτων υπό τους όρους του άθρου 199 ∆.Κ.Κ.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε δυο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες, να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου, να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και στη ∆ιεύθυνση της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κέρκυρας.
Ο ∆ήµαρχος Κέρκυρας

Ιωάννης Τρεπεκλής
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Κοινοποίηση:
1.

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου

2.

Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ιωάννη Ρίγγα

3.

Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου κ. Ευάγγελο Στασινό

4.

Τον ως άνω Αντιδήµαρχο

5.

∆/νσεις – τµήµατα ∆ήµου Κέρκυρας
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