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Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 92 & 282, παρ.16 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 86-89 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Την υπ’ αριθμ.15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3ε΄ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄), αναφορικά με τον ορισμό
αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κέρκυρας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν.
3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 15 Αντιδήμαρχοι.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας (ΦΕΚ 280/Β΄/13-2-2012,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Κέρκυρας, μέχρι την λήξη της θητείας και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως ακολούθως:
1. Τον κ. Γουλή Ανδρέα, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα Ερείκουσας.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Ερείκουσας.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα Ερείκουσας.
δ) Να υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας.
ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
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στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας
η) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
θ) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων.
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
- Την παρακολούθηση και προώθηση των συγχρηματοδούμενων προγραμμάτων.
- Την παρακολούθηση του θέματος της μεταφοράς των υπηρεσιών στο κτήριο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Την Κα Μάστορα Θεονύμφη-Αθανασία (Νόνη), κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Μαθρακίου και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα Μαθρακίου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Μαθρακίου.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα Μαθρακίου.
δ) Να υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου.
ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου.
η) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
θ) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Παρακολούθηση και προώθηση θεμάτων περιβάλλοντος, με ιδιαίτερο καθήκον την προώθηση της
επαναπόκτησης των Γαλάζιων Σημαιών και το Δίκτυο Πράσινων Πόλεων.
κ) Παρακολούθηση και προώθηση των διαδικασιών των προμηθειών και των διαγωνισμών των
Τεχνικών Υπηρεσιών.
λ) Παρακολούθηση και προώθηση εκπαίδευσης στελεχών και υπαλλήλων Τ.Υ, ΧΩ.ΠΕ, Υ.ΔΟΜ και
Πολιτικής Προστασίας.
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μ) Παρακολούθηση και προώθηση θεμάτων σχετικών με τις Παιδικές Χαρές του Δήμου.
3. Τον κ. Λουκανάρη Θεόδωρο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Οθωνών και
του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα Οθωνών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Οθωνών.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα Οθωνών.
δ) Να υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών.
ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Οθωνών.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Οθωνών.
η) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
θ) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων.
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής
Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Την παρακολούθηση και προώθηση της εκτέλεσης έργων ΣΑΤΑ και έργων Πολιτικής
Προστασίας.
κ) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση και προώθηση των αιτημάτων των χωρικών Αντιδημάρχων.
λ) Την παρακολούθηση των θεμάτων λειτουργίας του στόλου των οχημάτων και των μηχανημάτων
έργου των ΤΥ και της Πολιτικής Προστασίας.
4. Τον κ. Καλούδη Σπυρίδωνα, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας (για τις Δημοτικές
Ενότητες: Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου & Κασσωπαίων) και του μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές
Ενότητες: Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και Κασσωπαίων.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές
Ενότητες: Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και Κασσωπαίων.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις
Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και Κασσωπαίων.
δ) Να υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων: Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων,
Θιναλίου και Κασσωπαίων.
ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
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στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων: Αγίου
Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και Κασσωπαίων.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και
Κασσωπαίων.
η) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
θ) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων.
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των Δημοτικών
Ενοτήτων στα ανωτέρω αντικείμενα.
5. (Ι) Τον κ. Ασπιώτη Αλέξανδρο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Νότιας Κέρκυρας (για τις Δημοτικές
Ενότητες:Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων) και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές
Ενότητες: Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές
Ενότητες: Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις
Δημοτικές Ενότητες: Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων.
δ) Να υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων: Κορισσίων, Λευκιμμαίων και
Μελιτειέων.
ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων:
Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες: Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων.
η) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
θ) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δημοτικών ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων.
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των δημοτικών
ενοτήτων στα ανωτέρω αντικείμενα.
(ΙΙ) Ορίζουμε, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο κατά τόπον Αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας,
κ.Ασπιώτης Αλέξανδρος, τις αρμοδιότητές του να ασκεί ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας
και Εμπορίου, κ.Μπαλής Βασίλειος-Άρης.
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6. Τον κ. Καρύδη Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Μέσης Κέρκυρας (για τις Δημοτικές
Ενότητες: Αχιλλείων & Παρελίων) και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές
Ενότητες: Αχιλλείων & Παρελίων.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές
Ενότητες: Αχιλλείων & Παρελίων.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις
Δημοτικές Ενότητες: Αχιλλείων & Παρελίων.
δ) Να υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων: Αχιλλείων και Παρελίων.
ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων: Αχιλλείων
και Παρελίων.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες: Αχιλλείων και Παρελίων.
η) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
θ) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων.
- Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των Δημοτικών
Ενοτήτων στα ανωτέρω αντικείμενα.
7. Τον κ. Ραιδεστινό Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Κέντρου (για τις Δημοτικές Ενότητες:
Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών) και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές
Ενότητες: Φαιάκων & Παλαιοκαστριτών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές
Ενότητες: Φαιάκων & Παλαιοκαστριτών.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις
Δημοτικές Ενότητες: Φαιάκων & Παλαιοκαστριτών.
δ) Να υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων: Φαιάκων & Παλαιοκαστριτών.
ε) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων: Φαιάκων
& Παλαιοκαστριτών.
ζ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες: Φαιάκων & Παλαιοκαστριτών.
η) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
θ) Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην
αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
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-

της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων.
της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός των Δημοτικών
Ενοτήτων στα ανωτέρω αντικείμενα.

8. Τον κ. Ασπιώτη Ευγένιο-Σπυρίδωνα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Αστικού
Πρασίνου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων
και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
β) Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος & Πρασίνου.
γ) Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
έρευνας και τεχνολογίας
δ) Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων,
προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
ε) Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
9. (Ι) Τον κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης
και Χωροταξίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών
Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης
των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο,
Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης
Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού,
Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
β) Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης
Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων
γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου
Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
δ) Τη Δημοτική-αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της
στάθμευσης των αυτοκινήτων.
ε) Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων
της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων
για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον
τομέα των μεταφορών.
στ) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις
ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
ζ) Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
η) Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
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θ) Τις επιπλέον αρμοδιότητες των τομέων Έργων, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
που προβλέπονται ειδικά για τους νησιωτικούς Δήμους.
(ΙΙ) Ορίζουμε, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Δόμησης και Χωροταξίας, κ.Αναστασόπουλος Νικόλαος, τις αρμοδιότητές του να ασκεί ο κατά
τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας, κ. Γουλής Ανδρέας.
10. Τον κ. Καββαδία Βασίλειο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας & Τουρισμού και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων
που αφορούν στην υποστήριξη των μαθητών και στην γενική παιδεία των κατοίκων σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
γ) Τον σχεδιασμό και την προώθηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στα πλαίσια του
εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήμο από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
δ) Την ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ε) Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
 στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού του Δήμου,
 στην τουριστική προβολή του Δήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 στην συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του
τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών,
 στην ανάδειξη τοπικών τουριστικών προϊόντων,
 στη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης
και εκπαίδευσης.
 στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της οικονομίας
 στην προώθηση της απασχόλησης
11. Τον κ.Σκούπουρα Ανδρέα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας-Κοινωνικής ΠολιτικήςΑλληλεγγύης και Εθελοντισμού και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
β) Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/06 (περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ) και ιδίως τη
χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή
προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της
περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
γ) την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και
επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
12. Τον κ. Μπαλή Βασίλειο-Άρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Βιομηχανίας και Εμπορίου και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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β) Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
γ) Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης,
εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
δ) Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
ε) Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
στ) Τη Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
ζ) Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001 ΦΕΚ
224/Α').
η) Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
θ) Τις επιπλέον αρμοδιότητες των τομέων Φυσικών Πόρων, Ενέργειας, Βιομηχανίας, Απασχόλησης,
Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπονται ειδικά για τους νησιωτικούς Δήμους.
13. Τον κ. Παντελιό Γεώργιο-Ηλία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και του
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 17 της
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (αρ.
αποφ.822/2012-ΦΕΚ 280/Β΄/13-02-2012).
β) Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις,
δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία
γ) Να συνυπογράφει τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής Δαπανών που έχουν εκκαθαριστεί από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
δ) 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 καθώς και των συμφωνητικών
παραχώρησης, εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων. Τέλος, την απευθείας εκμίσθωση ή μίσθωση
κινητών πραγμάτων υπό τους όρους του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ.
Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται τα καθήκοντά του να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, κ. Παντελιός Γεώργιος- Ηλίας.
Γ. Ορίζουμε, από τον διορισμό τους και μέχρι τη λήξη της θητείας, ως έμμισθους Αντιδημάρχους
τους κάτωθι:
1. Τον κ. Καλούδη Σπυρίδωνα, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας (για τις
Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου & Κασσωπαίων)
2. Τον κ. Ασπιώτη Αλέξανδρο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Νότιας Κέρκυρας (για τις
Δημοτικές Ενότητες:Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων)
3. Τον κ. Καρύδη Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Μέσης Κέρκυρας (για τις Δημοτικές
Ενότητες: Αχιλλείων & Παρελίων)
8

ΑΔΑ: 6ΖΥΛΩΕΑ-0ΟΒ
4. Τον κ. Ασπιώτη Ευγένιο-Σπυρίδωνα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Αστικού
Πρασίνου
5. Τον κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών,
Δόμησης και Χωροταξίας
6. Τον κ.Σκούπουρα Ανδρέα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας-Κοινωνικής ΠολιτικήςΑλληλεγγύης και Εθελοντισμού
7. Τον κ. Μπαλή Βασίλειο-Άρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Βιομηχανίας και Εμπορίου
8. Τον κ. Παντελιό Γεώργιο-Ηλία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους προστίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85
Α΄) (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.43/30565/06.08.2014), οι κάτωθι έμμισθοι Αντιδήμαρχοι:
1. Τον κ. Γουλή Ανδρέα, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας
2. Την Κα Μάστορα Θεονύμφη-Αθανασία (Νόνη), κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Μαθρακίου
3. Τον κ. Λουκανάρη Θεόδωρο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Οθωνών
Δ. Ορίζουμε, από τον διορισμό τους και μέχρι τη λήξη της θητείας, ως άμισθους Αντιδημάρχους
τους κάτωθι:
1. Τον κ. Ραιδεστινό Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Κέντρου (για τις Δημοτικές Ενότητες:
Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών)
2. Τον κ. Καββαδία Βασίλειο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας & Τουρισμού
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία
της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας
(www.corfu.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Μαράσλειο Μέγαρο,
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 49100, Κέρκυρας).
Κάθε προηγούμενη απόφαση που έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα παύει να ισχύει.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κα Μουζακίτη Μαρία
3. Ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους
4. Διευθύνσεις – Τμήματα Δήμου Κέρκυρας
5. Αποκεντρωμένα Τμήματα Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Κέρκυρας
6. Αυτοτελή Γραφεία Δήμου Κέρκυρας
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