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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                             

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΖΜΑΡΥΟ 

 Κέξθπξα,  11 - 11 - 2019 

                                                                                            

Αξίζκ. πξωη.: 9921 

 

 

Θέκα: «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίωλ Νήζωλ». 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ  

Ζ  Γ ή κ α ξ ρ ν ο  

Κ ε λ η ξ η θ ή ο  Κ έ ξ θ π ξ α ο  θ α η  Γ η α π ν λ η ί ω λ  Ν ή ζ ω λ   

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο Ι, αλαθνξηθά κε 

ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ 

Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/99 Τ. Β΄) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ – εμνπζηνδόηεζε ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πξνο ππνγξαθή. 

3. Τελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΥΠ.ΔΣ. 

"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο, ζύκθσλα 

κε ην λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη."  

4. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ έρεη νθηώ (8) Γεκνηηθέο 

Δλόηεηεο. 

5. Τελ εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. κε αξίζκ. εγθ.82/59633/20.08.2019 πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζηνλ Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ κπνξνύλ λα 

νξηζζνύλ ελλέα (9) Αληηδήκαξρνη.  

6. Τελ αξίζκ. πξση. 132/3-9-2019 (ΑΓΑ:6ΗΙ246ΜΓ2Α-ΞΣΝ) απόθαζε Γεκάξρνπ κε ζέκα 

«Αλάζεζε ππνγξαθήο εγγξάθσλ ‘’Με εληνιή Γεκάξρνπ’’ ζηνπο Πξντζηακέλνπο νξγαληθώλ 

κνλάδσλ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ». 

7. Τελ αξίζκ. πξση. 2399/20-9-2019 (ΑΓΑ:6Δ3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ) απόθαζε Γεκάξρνπ κε ζέκα 

«Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ θαη Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ Σπκβνύισλ θαη κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ». 

8. Τνλ κεηαβαηηθό Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Δ.Υ.) ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο 

θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ(ΦΔΚ 3235/η.Β΄/22-8-2019). 
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9. Τελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

θαη ηελ εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ 

Νήζσλ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Μεηαβηβάδνπκε ζηνπο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, 

όπσο έρνπλ νξηζζεί κε ηελ αξίζκ.  2399/20-9-2019 (ΑΓΑ:6Δ3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ) απόθαζή καο, ηελ 

αξκνδηόηεηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη ηελ ππνγξαθή εγγξάθσλ αξκνδηόηεηάο ηνπο 

σο αθνινύζσο: 

 

1. Δμνπζηνδνηνύκε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνίθεζεο θ. Παληειηό 

Γεώξγην Ζιία ηνπ ππξίδωλνο, γηα ηελ ππνγξαθή απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη εγγξάθσλ 

αξκνδηόηεηαο ησλ Γηεπζύλζεσλ Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη Κέληξνπ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη εηδηθόηεξα: 

- Γηα ηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ 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. Τέινο, ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ή κίζζσζε θηλεηώλ πξαγκάησλ ππό ηνπο όξνπο ηνπ 

άξζξνπ 199 ηνπ Γ.Κ.Κ. θαζώο θαη όια ηα έγγξαθα, απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη πξάμεηο ζρεηηθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

 

- Γηα ηελ Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή απνθάζεσλ παληόο 

είδνπο ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, θαζηέξσζεο ππεξσξηώλ, ζπκβάζεσλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, 

πξνθεξύμεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ησλ Τκεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο, θαζώο επίζεο θαη 

ηελ ππνγξαθή ή ζπλππνγξαθή, όπνπ απαηηείηαη, ησλ εληύπσλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Υπνπξγείσλ πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πξνζσπηθνύ. Δπηπιένλ, ηελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ 

εγγξαθώλ, δηαγξαθώλ θαη ινηπώλ κεηαβνιώλ δεκνηνινγίνπ, θαηαιόγσλ Μεηξώσλ Αξξέλσλ, 

ζηξαηνινγίαο θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη 

Λεμηαξρείνπ, πιελ εθείλσλ γηα ηα νπνία έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί πξνο απηό νη αληίζηνηρνη 

Πξντζηάκελνη. 

 

- Γηα ηελ Γηεύζπλζε Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο.  

Η Γήκαξρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε λνκνζεζία νξίδεη όηη 

εθδίδνληαη από ηελ ίδηα σο «αξκόδην πξνο δηνξηζκό όξγαλν», (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε πξάμεηο 

δηνξηζκνύ, κεηαηάμεσλ, πνιηηνγξαθήζεηο, θ.ι.π.)  

 

 

2. Δμνπζηνδνηνύκε ηνλ  θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Έξγωλ, Τπνδνκώλ θαη Γηθηύωλ θ. 

Καιόγεξν Νηθόιαν ηνπ Κωλζηαληίλνπ, γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, 

εηζεγήζεσλ, βεβαηώζεσλ, αδεηώλ, πξάμεσλ επηβνιήο θπξώζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο 

ηεο Γηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.  
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3. Δμνπζηνδνηνύκε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθιωζεο θ.εξεκέηε 

Ηωάλλε ηνπ Θενδώξνπ, γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, 

βεβαηώζεσλ, πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ησλ ηκεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Γηαρείξηζεο θαη Σπληήξεζεο Ορεκάησλ– Μεραλεκάησλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Έξγνπ. 

 

 

4. Δμνπζηνδνηνύκε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Πνηόηεηαο Εωήο, Καζεκεξηλόηεηαο θαη 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Γηώηε Θενράξε ηνπ Φωηίνπ, γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ 

απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηώζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη ηνπ Τκήκαηνο Σπλεξγείνπ θαζεκεξηλόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο 

Δπηρεηξεζηαθνύ Έξγνπ. 

 

 

5. Δμνπζηνδνηνύκε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Σνπξηζκνύ, Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

Απαζρόιεζεο θ. Βαξνύρα Παλαγηώηε ηνπ Ηωάλλε, γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ 

απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηώζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τκήκαηνο 

Τνπξηζκνύ θαη Απαζρόιεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, όπσο νη αξκνδηόηεηεο απηέο 

νξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθό ΟΔΥ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.   

 

6. Δμνπζηνδνηνύκε ηελ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ, Αλάπηπμεο, θαη 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θα. Σδάλλε Παλαγηώηα ηνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο 

Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηώζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ησλ ηκεκάησλ 

Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο, Απνηειεζκαηηθόηεηαο, Πνηόηεηαο θαη Οξγάλσζεο θαη ηνπ 

Τκήκαηνο Τερλνινγηώλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Αλάπηπμεο, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο.  

Δπηπιένλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ησλ αδεηώλ πνιηηηθώλ γάκσλ όηαλ απνπζηάδεη ή 

θσιύεηαη ν θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνίθεζεο.  

 

7. Δμνπζηνδνηνύκε ηελ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Πξωηνγελνύο 

Σνκέα θα. Σόκπξνπ Γθίλε Υξπζνύια ηνπ Γεωξγίνπ γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ 

απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηώζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τκήκαηνο 

Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, 

Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηκήκαηνο Πξσηνγελνύο ηνκέα ηεο Γηεύζπλζε Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, θαζώο 

επίζεο θαη ηνπ γξαθείνπ Γεκνζίσλ Σρέζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

8. Δμνπζηνδνηνύκε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Υωξνηαμίαο, Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρν γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Οζωλώλ θ. Καηέρε 

Γεκήηξην ηνπ Δκκαλνπήι, γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ εηζεγήζεσλ, απνθάζεσλ 

θαηεδάθηζεο  πνπ εθδίδνληαη από ηηο ππεξεζίεο δόκεζεο, θαζώο θαη ινηπέο βεβαηώζεηο θαη έγγξαθα 

αξκνδηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο. 

 

ΑΔΑ: 68Λ946ΜΓ2Α-Ο0Τ



4 

 

9. Δμνπζηνδνηνύκε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, Πξόλνηαο θαη 

Κνηλωληθνύ Έξγνπ θ. θνύπνπξα Αλδξέα ηνπ Δπαγγέινπ, γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ 

απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ, επηδνκάησλ, ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, 

δηαπηζησηηθώλ απνθάζεσλ γηα επηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ πξνλνηαθώλ 

επηδνκάησλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πνιηηηθώλ 

Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γηεύζπλζεο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ .  

 

Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κηα θνξά ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ ή ζε κηα εβδνκαδηαία 

ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (www.corfu.gr) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο (Μαξάζιεην Μέγαξν, Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 6
Α
, 49100, Κέξθπξαο). 

 

Ζ Γήκαξρνο  

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίωλ Νήζωλ 

Μεξόπε ππξηδνύια Τδξαίνπ 

 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

2. Γεληθό Γξακκαηέα Γήκνπ 

3. Πξόεδξν Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ  

4. Αληηδεκάξρνπο Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ 

5. Γηεπζύλζεηο – Τκήκαηα Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ 

6. Απνθεληξσκέλα Τκήκαηα Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ 

7. Απηνηειή Γξαθεία Γήκνπ 

http://www.corfu.gr/
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