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ΑΔΑ: ΨΩΙΠΩΕΑ-ΘΛΓ

Κέρθσρα, 04 / 03 / 2019
Αρίζκ. Πρωη.: 9959

ΑΠΟΦΑΖ
Ο Γήκαρτος Κέρθσρας
Έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58, 59, 92 & 282, παξ.16 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο», αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ
Γεκάξρνπ, όπσο ηζρύνπλ.
2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86-89 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ».
3. Τελ ππ’ αξηζκ.15150/15.4.2014 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ «Πξσηνβάζκηνη θαη
Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο κε ην Ν. 3852/ 2010», όπσο
ηζρύεη.
4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1.ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3ε
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4051/2012 (ΦΔΚ 40/2012 η. Α’) θαη ην άξζξν 9 ηεο από 31-12-2012 ΠΝΠ
(ΦΔΚ 256/2012 η. Α’), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4147/2013 (ΦΔΚ 98/26-04-2013
η. Α’) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4483/2017 (ΦΔΚ 107/31-072017 η. Α’) κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη ηα εμήο: «Οι δήμαρχοι, οι ανηιδήμαρχοι και οι πρόεδροι ηων
δημοηικών ζυμβουλίων λαμβάνουν ανηιμιζθία, η οποία καηαβάλλεηαι από ηο δήμο».
5. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Κέξθπξαο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59, παξ. 3 ηνπ Ν.
3852/2010 θαη επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζνύλ 15 Αληηδήκαξρνη.
6. Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο (ΦΔΚ 280/Β΄/13-2-2012, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη).
7. Τελ αξηζ. 15566/29-03-2017 (ΑΓΑ: 6ΕΥΛΩΔΑ-0ΟΒ) Απόθαζή καο πεξί νξηζκνύ
Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
8. Τελ αξίζκ. 6251/9-2-2018 (ΑΓΑ:6Γ34ΩΔΑ-Φ33) κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη αξκνδηόηεηεο
ζηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Τνπξηζκνύ θ. Καββαδία Βαζίιεην.
9. Τελ αξίζκ. 50104/29-10-2018 (ΑΓΑ:ΩΒΓΘΩΔΑ-Ξ8Ο) κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη
αξκνδηόηεηεο ζηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Αζηηθνύ Πξαζίλνπ θ. Αζπηώηε Δπγέλην –
Σππξίδσλα.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Α. Σροποποηούκε ηελ αξηζκ. 6251/9-2-2018 (ΑΓΑ:6Γ34ΩΔΑ-Υ33) πξνεγνύκελε Απόθαζή καο σο
πξνο ην ζθέινο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Τνπξηζκνύ, θ. Καββαδία
Βαζίιεηο, αθαηξώληαο ηελ αξκνδηόηεηα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ δξάζεσλ θαη ελεξγεηώλ
πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο ζην Γήκν Κέξθπξαο.
Β. Αλαθαιούκε ηελ αξηζκ. 50104/29-10-2018 (ΑΓΑ:ΩΒΓΘΩΔΑ-Ξ8Ο) πξνεγνύκελε Απόθαζή
καο κόλν σο πξνο ην ζθέινο νξηζκνύ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ. Αζπηώηε Δσγέληοσ –
πσρίδωλα σο θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρνο Αζηηθνύ Πξαζίλνπ θαη ηεο κεηαβίβαζεο ζε απηόλ,
αξκνδηνηήησλ.
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Γ. Ορίδοσκε ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. θόρδο πσρίδωλα, ως έκκηζζο θαζ’ ύιελ Αληηδήκαρτο
γηα ηελ προώζεζε ηες απαζτόιεζες ζηο Γήκο θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ
αξκνδηόηεηεο:
 Τν ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη
δηεύξπλζε ηεο απαζρόιεζεο ζην Γήκν.
 Τελ κέξηκλα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
 Τελ πξνώζεζε δξάζεσλ θαη ελεξγεηώλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ
 Τελ πξνώζεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ απνξξόθεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ
 Τελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθώλ δξάζεσλ πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηελ πξνώζεζε ίζσλ επθαηξηώλ
πξόζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
 Τελ κέξηκλα γηα ηελ δεκηνπξγία κεραληζκώλ ελεκέξσζεο ησλ αλέξγσλ γηα ηηο επθαηξίεο
απαζρόιεζεο ζην Γήκν.
Γ. Ορίδοσκε ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Αζπηώηε Δσγέληο – πσρίδωλα, σο
Δληεηαικέλν Γεκνηηθό Σύκβνπιν γηα δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ
Αζηηθνύ Πξαζίλνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο θάησζη αξκνδηόηεηεο:
1. Τελ επίβιεςε κειεηώλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ.
2. Τελ επζύλε ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηηο ππ’ αξηζ. πξση. 6251/9-2-2018 (ΑΓΑ:6Γ34ΩΔΑΥ33) θαη 50104/29-10-2018 (ΑΓΑ:ΩΒΓΘΩΔΑ-Ξ8Ο) πξνεγνύκελεο απνθάζεηο καο.

Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ ή ζε κία εβδνκαδηαία
ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο
(www.corfu.gr) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο (Μαξάζιεην Μέγαξν,
Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 6Α, 491 32, Κέξθπξαο).
Ο Γήκαρτος Κέρθσρας
Κωλζηαληίλος Νηθοιούδος

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Νήζσλ
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
2. Ηδηαίηεξν γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Γεληθό Γξακκαηέα Γήκνπ
4. Πξόεδξν Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θα Μνπδαθίηε Μαξία
5. Αληηδεκάξρνπο Γήκνπ καο
6. Αλσηέξσ αλαθεξόκελνπο
7. Γηεπζύλζεηο Γήκνπ Κέξθπξαο
8. Απνθεληξσκέλα Τκήκαηα Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Γήκνπ Κέξθπξαο
9. Απηνηειή Γξαθεία Γήκνπ Κέξθπξαο
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