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Κέρκυρα, 04/ 06 / 2019
Αρίθμ. πρωτ.: 25260

ΑΠΟΦΑΣΗ
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. 1.του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3ε
του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/2012 τ. Α’) και το άρθρο 9 της από 31-12-2012 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 256/2012 τ. Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26-04-2013
τ. Α’) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-072017 τ. Α’) με τις οποίες ορίζονται τα εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των
δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
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 Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (ΦΕΚ 280/Β΄/13-2-2012), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
7. Την αριθ. 15566/29-03-2017 (ΑΔΑ:6ΖΥΛΩΕΑ-0ΟΒ) απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί
ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αρίθμ. 2905/21-01-2019 έγγραφη αίτηση παραίτησης του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΥΚΑ του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που εξελέγη με το Συνδιασμό "ΝΕΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ", απο Τακτικό
Μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών, η οποία έγινε δεκτή απο τον
υπογράφοντα στις 26-03-2019.
9. Την αρίθμ. πρωτ. 14245/28-03-2019 πρόσκληση για ορκωμοσία προς την κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΙΘΑΜΙΤΣΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Αναπληρωματικό Μέλος του συνδιασμού
"ΝΕΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ" (σύμφωνα με το άρθρο 55 "Αναπλήρωση Μελών", παρ. 1
και 2) , για να δώσει τον προβλεπόμενο, απο το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, Όρκο, η οποία της
επιδόθηκε στις 28-03-2019 και δεν προσήλθε κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία για
ορκωμοσία.
10. Την αρίθμ. πρωτ. 15164/02-04-2019 πρόσκληση για ορκωμοσία προς τον κ. ΣΠΥΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΚΑΛΗ του ΠΕΤΡΟΥ, ως το πρώτο αναπληρωματικό Μέλος απο τον δεύτερο
σε σειρά εκλογής επιλαχόντα Συνδιασμό "ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ" στη Δ.Κ. Οθωνών της Δ.Ε.
Οθωνών του Δήμου Κέρκυρας.
11. Την αρίθμ. πρωτ: 16473/09-04-2019 έγγραφη δήλωση του κ. ΣΠΥΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΦΙΛΟΚΑΛΗ του ΠΕΤΡΟΥ, ο οποίος δήλωσε "ότι δεν επιθυμώ τη συμμετοχή μου ως μέλος του
συμβουλίου Δ.Κ. Οθωνών για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους".
12. Την αρίθμ. πρωτ. 17335/12-04-2019 πρόσκληση για ορκωμοσία προς την κ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΑΤΕΧΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ως το δεύτερο αναπληρωματικό Μέλος απο τον δεύτερο σε
σειρά εκλογής επιλαχόντα Συνδιασμό "ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ" στη Δ.Κ. Οθωνών της Δ.Ε.
Οθωνών του Δήμου Κέρκυρας.
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13. Την αριθμ. πρωτ: 18093/16-04-2019 έγγραφη δήλωση της κ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΤΕΧΗ του
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ η οποία δήλωσε "δέχομαι τη συμμετοχή μου, ως μέλος στο Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών κέρκυρας, αλλά αδυνατώ να ανταποκριθώ στην πρόσκληση για
ορκωμοσία,όχι μόνο την Τετάρτη 17-04-2019, αλλά οποιαδήποτε άλλη μέρα κι αν ορίσετε, λόγω
φροντίδας και επίβλεψης ατόμου με αναπηρία που είναι μέλος της οικογένειας μου. Είμαι στη
διάθεση σας, εφόσον λάβετε υπόψη σας το ανωτέρω κώλυμμα και μερινήσετε σχετικά".
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εξουσιοδοτούμε τον κ. Θεόδωρο Λουκανάρη -κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Οθωνών να προβεί στην ορκωμοσία της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΤΕΧΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ως μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών, που θα διεξαχθεί στη Δημοτική
Κοινότητα Οθωνών σε χώρο και ημερομηνία που θα οριστεί απο τον ορισθέντα της αρμοδιότητας
αυτής.
Η παρούσα να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr)
και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος
Αλεξάνδρας 6Α 49 132, Κέρκυρας).
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Κωνσταντίνος Νικολούζος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα Δήμου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κα Μουζακίτη Μαρία
Αντιδημάρχο κ. Θεόδωρο Λουκανάρη
Ανωτέρω αναφερόμενη
Διευθύνση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Δήμου Κέρκυρας
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