
                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κέρκυρα,  20 - 01 - 2020
                                                   
Αρίθμ. πρωτ.: 2025

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Ερείκουσας και Μαθρακίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η  Δ ή μ α ρ χ ο ς

Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  Κ έ ρ κ υ ρ α ς  κ α ι  Δ ι α π ο ν τ ί ω ν  Ν ή σ ω ν  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'  87),  όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με
τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  του  Ν.  2690/99  (ΦΕΚ  45/99  Τ.  Β΄)  «Κύρωση  του  Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών
οργάνων – εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

3. Την  υπ'  αριθ.  28549/16.04.2019  (ΦΕΚ  1327/17.04.2019  τεύχος  B’)  απόφαση  ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα
με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει οκτώ (8) Δημοτικές
Ενότητες.

5. Την  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ.  με  αρίθμ.  εγκ.82/59633/20.08.2019  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων,
σύμφωνα με την οποία στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μπορούν να
ορισθούν εννέα (9) Αντιδήμαρχοι. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16-12-2019) περί δυνατότητας
ορισμού αμίσθων Αντιδημάρχων.

7. Την  αρίθμ.  πρωτ.  2399/20-9-2019  (ΑΔΑ:6Ε3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ)  απόφαση  Δημάρχου  με  θέμα
«Ορισμός  Αντιδημάρχων  και  Εντεταλμένων  Δημοτικών  Συμβούλων  και  μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων».

8. Τον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων(ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/22-8-2019).

9. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε  την  προηγούμενη  υπ’  αρίθμ.  πρωτ. 2399/20-9-2019  (ΑΔΑ:6Ε3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ)
απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και ορίζουμε
τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι είχαν ορισθεί ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ερείκουσας και Μαθρακίου, ως κατά τόπον Αντιδημάρχους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων  Νήσων,  με  θητεία  από  20/1/2020  έως  και  19/1/2021  και  τους  μεταβιβάζουμε
αρμοδιότητες ως ακολούθως:

Α) Ορίζουμε τον  Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Κατέχη Αλέξανδρο του Σπυρίδωνος, ως
κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ερείκουσας και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών
Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσσας.
β)  Την  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  των  έργων  και  των  εργασιών  που  εκτελούνται  στην
παραπάνω ΔΕ. 
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην
παραπάνω ΔΕ. 
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για
την  επίλυση  των  προβλημάτων  καθημερινότητας  των  πολιτών  της  παραπάνω  ΔΕ.  Επίσης,
εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του
μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.

Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου για την υπογραφή, με εντολή
Δημάρχου, όλων των εγγράφων, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, πλην χρηματικών
ενταλμάτων.

Β) Ορίζουμε τον  Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Αργυρό Βασίλειο του Αναστασίου,  ως
κατά τόπον Αντιδήμαρχο Μαθρακίου και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α)  την  οργάνωση,  παρακολούθηση,  συντονισμό  και  έλεγχο  όλων  των  λειτουργιών  των
Δημοτικών Υπηρεσιών που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου.
β)  Την  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  των  έργων  και  των  εργασιών  που  εκτελούνται  στην
παραπάνω ΔΕ. 
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην
παραπάνω ΔΕ. 
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, για
την  επίλυση  των  προβλημάτων  καθημερινότητας  των  πολιτών  της  παραπάνω  ΔΕ.  Επίσης,
εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του
μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
Στ)  Την  μέριμνα  για  τους  υδάτινους  πόρους  και  τα  δίκτυα  ύδρευσης  αποχέτευσης,  την
καταγραφή συναφών προβλημάτων και συμβολή στην επίλυσή τους.

Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου για την υπογραφή, με εντολή
Δημάρχου, όλων των εγγράφων, των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθενται, πλην χρηματικών
ενταλμάτων.
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Οι ανωτέρω οριζόμενοι αντιδήμαρχοι θα είναι άμισθοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του
ν. 4647/2019.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αρίθμ. πρωτ. 2399/20-9-2019 (ΑΔΑ:6Ε3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ)
απόφασή μας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία
της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
(Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 49100, Κέρκυρας).

Η Δήμαρχος 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Αντιδημάρχους Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
5. Διευθύνσεις – Τμήματα Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
6. Αποκεντρωμένα Τμήματα Δημοτικών Ενοτήτων

7. Αυτοτελή Γραφεία Δήμου

3

ΑΔΑ: 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
	ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

		2020-01-24T14:56:41+0200
	Athens




