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ΑΠΟΦΑΖ
Ο Γήκαρτος Κέρθσρας
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο 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. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86-89 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ».
3. Σελ ππ’ αξηζκ.15150/15.4.2014 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ «Πξσηνβάζκηνη θαη
Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο κε ην Ν. 3852/ 2010», όπσο
ηζρύεη.
4. Σηο 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. Σν 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. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο (ΦΔΚ 280/Β΄/13-2-2012), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη).
7. Σελ αξηζ. 15566/29-03-2017 (ΑΓΑ:6ΕΤΛΧΔΑ-0ΟΒ) απόθαζε Γεκάξρνπ Κέξθπξαο πεξί
νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
8. Σελ αξίζκ. 20315/7-5-2019 (ΑΓΑ:ΦΧΒ2ΧΔΑ-ΘΗ0) απόθαζε Γεκάξρνπ Κέξθπξαο κε ηελ
νπνία γίλεηαη απνδεθηή ε παξαίηεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Κέξθπξαο θ. Αλδξέα θνύπνπξα από ηε
ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ.
9. Σελ αξίζκ. πξση. 20506/7-5-2019 απνδνρή παξαίηεζεο από ην αμίσκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ θ.
Απέξγε ηακάηηνπ.
10. Σελ αξίζκ. πξση. 20704/8-5-2019 απνδνρή παξαίηεζεο από ην αμίσκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Οηθνλνκηθώλ θ. Γεώξγηνπ – Ζιία Παληειηνύ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Σροποποηούκε ηελ αξηζκ. 15566/29-03-2017 (ΑΓΑ:6ΕΤΛΩΔΑ-0ΟΒ) πξνεγνύκελε απόθαζή καο
πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ, σο εμήο:
Α. Ορίδοσκε ηολ, θ. Μπαιή Βαζίιεηο – Άρε ως θαζ’ ύιελ Αληηδήκαρτο Βηοκεταλίας, Δκπορίοσ
θαη Οηθολοκηθώλ θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο αληηδήκαξρνο
Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ θαη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηνκέα ησλ Οηθνλνκηθώλ ηνπ
Γήκνπ, ήηνη:
α) Σελ επνπηεία θαη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο
ΔΝΟΣΖΣΑ Σ΄ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (αξ.
απνθ.822/2012-ΦΔΚ 280/Β΄/13-02-2012).
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β) Να ζπλππνγξάθεη όια ηα έγγξαθα, απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ
νηθνλνκηθή ππεξεζία.
γ) Σελ ππνγξαθή θάζε είδνπο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εξγαζηώλ κίζζσζεο
κεραλεκάησλ θαζώο θαη ησλ ζπκβάζεσλ απεπζείαο αλαζέζεσλ έξγνπ, εξγαζίαο ή πξνκήζεηαο.
Δπηπιένλ, ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ κε ηηο παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεηο, ήηνη
δηαθεξύμεηο, πεξηιήςεηο δηαθεξύμεσλ, απνθάζεηο, θαζώο θαη απνθάζεηο απεπζείαο αλαζέζεσλ.
Δπηπξόζζεηα, ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ δαλεηζηηθώλ ζπκβνιαίσλ θαζώο θαη ησλ ζπκθσλεηηθώλ
παξαρώξεζεο, εθκίζζσζεο ή κίζζσζεο αθηλήησλ. Σέινο, ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ή κίζζσζε
θηλεηώλ πξαγκάησλ ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Γ.Κ.Κ.
Β. Ορίδοσκε ηολ θ. Καββαδία Βαζίιεηο ως θαζ’ ύιελ Αληηδήκαρτο Σοσρηζκού, Παηδείας θαη
Γηα Βίοσ Μάζεζες, Αζιεηηζκού θαη Νέας Γεληάς θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε πιένλ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ σο αληηδήκαξρνο Σνπξηζκνύ θαη ηηο θάησζη αξκνδηόηεηεο:
α) Σελ κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ γηα ηα ζρνιεία ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
β) Σν ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ
πνπ αθνξνύλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ θαη ζηελ γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ ζύκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
γ) Σν ζρεδηαζκό θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ εζληθνύ
θαη πεξηθεξεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν από
ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
δ) Σε ξύζκηζε δεηεκάησλ εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ε) Σν ζρεδηαζκό, ηελ εηζήγεζε θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη
δξάζεσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπηθνύ αζιεηηζκνύ θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ άζιεζεο ζηνπο
θαηνίθνπο.
ζη) Σε κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο λένπο θαη
ηε ζπκκεηνρή ζηνπο ζρεδηαζκνύο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο.
δ) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο δξάζεο δεκνηηθώλ δνκώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ
εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηεο Νέαο
Γεληάο.
ε) Σελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνύ, ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη
ηεο Νέαο Γεληάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη από ηα
λνκηθά πξόζσπα ηνπ Γήκνπ.

Γ. Ορίδοσκε ηολ θ. θόρδο πσρίδωλα ως θαζ’ ύιελ Αληηδήκαρτο γηα ηελ προώζεζε ηες
απαζτόιεζες ζηο Γήκο θαη Πρόνοιας-Κοινωνικής Πολιτικής-Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού θαη
ηνπ κεηαβηβάδνπκε πιένλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο αληηδήκαξρνο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
απαζρόιεζεο θαη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
α) Σελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο
ειηθίαο, ηελ εθαξκνγή θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ, ηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζώλ
θνηλσληθώλ νκάδσλ, ηελ πξόλνηα απόξσλ θαη αζηέγσλ, ηηο δξάζεηο εζεινληηζκνύ θαη ηνπηθώλ
δηθηύσλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, ηελ απαζρόιεζε.
β) Σελ επνπηεία θαη επζύλε γεληθόηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη
Αιιειεγγύεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3463/06 (πεξίπησζε ε΄ ηνπ ΚΓΚ) θαη ηδίσο ηε
ρνξήγεζε θαη ππνγξαθή αδεηώλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ, επηδνκάησλ, ηελ επηβνιή
πξνζηίκσλ, ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ησλ θνξέσλ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηεο
πεξίπησζεο απηήο θαη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ.
γ) Σελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηνλ πγεηνλνκηθό έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.
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Γ. Ορίδοσκε ως εληεηαικέλο Γεκοηηθό ύκβοσιο ππεύζπλν γηα ηελ δηελέξγεηα εθινγώλ ζηνλ
Γήκν Κέξθπξαο ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Ράιιε Νηθόιαο.
Σα θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ζα αζθνύλ θαηά ζεηξά νη Αληηδήκαξρνη
Γοσιής Αλδρέας, Καββαδίας Βαζίιεηος θαη Μπαιής Βαζίιεηος – Άρες, σο εμήο:
- Ο Γοσιής Αλδρέας γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη έσο
ηελ 30/06/2019
- Ο Καββαδίας Βαζίιεηος γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 01/07/2019 έσο θαη 31/07/2019
- Ο Μπαιής Βαζίιεηος – Άρες γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 01/08/2019 έσο θαη 31/08/2019
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
- Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Νήζσλ
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Ηδηαίηεξν γξαθείν Γεκάξρνπ
2. Γεληθό Γξακκαηέα Γήκνπ
3. Πξόεδξν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θα Μνπδαθίηε Μαξία
4. Αληηδεκάξρνπο Γήκνπ καο
5. Αλσηέξσ αλαθεξόκελνπο
6. Γηεπζύλζεηο Γήκνπ Κέξθπξαο
7. Απνθεληξσκέλα Σκήκαηα Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Γήκνπ Κέξθπξαο
8. Απηνηειή Γξαθεία Γήκνπ Κέξθπξαο
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