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Θέκα: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ θαη Δληεηαικέλωλ Γεκνηηθώλ πκβνύιωλζην Γήκν Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίωλ Νήζωλ, κεηαβίβαζε αξκνδηνηήηωλ ζε απηνύο θαη
εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο».
ΑΠΟΦΑΖ
Ζ Γήκαξρνο
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίωλ Νήζωλ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2 φπσο ηζρχνπλ θαη ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» (Α' 87), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018
(Α’ 133) Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο Η, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ
αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/99 Σ. Β΄) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ – εμνπζηνδφηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πξνο ππνγξαθή.
3. Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεχρνο B’) απφθαζε ΤΠ.Δ.
"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο, ζχκθσλα
κε ην λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη."
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α’ 107) θαη ηεο παξ. 3 ε' άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά
κε ηελ αληηκηζζία.
5. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ έρεη νθηψ (8) Γεκνηηθέο
Δλφηεηεο.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 76 ηνπ N.
4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α') θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/09.08.2019 ηεχρνο Α’) «πγθξφηεζε θαη εθινγή
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 4647/2019 (ΦΔΚ 204/η.Α΄/16-12-2019) πεξί δπλαηφηεηαο
νξηζκνχ ακίζζσλ Αληηδεκάξρσλ.
8. Σελ εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. κε αξίζκ. εγθ.82/59633/20.08.2019 πεξί νξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηνλ Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ κπνξνχλ λα
νξηζζνχλ ελλέα (9) Αληηδήκαξρνη.
9. Σελ εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ κε αξίζκ. 48/22119/7.4.2020 κε ζέκα «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ».
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10. Σν απφ 5-9-2019 πξαθηηθφ γηα ηελ παξνρή έγθξηζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκβνχισλ ηεο
Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Ζ Κέξθπξα Φειά» γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Βαξνχρα
Παλαγηψηε σο Αληηδεκάξρνπ.
11. Σνλ κεηαβαηηθφ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο
θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ 3235/η.Β΄/22-8-2019).
12. Σελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ.
13. Την ανάγκη εύρσθμης λειτοσργίας των Υπηρεσιών τοσ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη
Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Α. Οξίδνπκε ηνπο θάησζη δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ,κε ζεηεία από 01/10/2020έωο θαη 30/09/2021 θαη ηνπο
κεηαβηβάδνπκε αξκνδηφηεηεο σο αθνινχζσο:
1. Σνλ θ. ΠαληειηόΓεώξγην Ζιία ηνπ ππξίδωλνο, ωο έκκηζζν, θαζ’ ύιελΑληηδήκαξρν
Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνίθεζεοθαη ηνπκεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α)Σελνξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εμήο ππεξεζηαθψλ
κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ:
- Σεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
- Σεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, θαη
- Σεο Γηεχζπλζεο Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ)
φπσο νη αξκνδηφηεηεο νξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
β)Σελ κέξηκλα, επνπηεία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο, ηα κέιε θαη εθπξνζψπνπο ησλ
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Παξειίσλ.
γ) Παξακέλεη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ
Νήζσλ.
δ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
Δπηπιένλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή απνθάζεσλ Γεκάξρνπ θαη εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο
ησλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
θαη εηδηθφηεξα:
- Γηα ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θάζε είδνπο
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαζψο θαη ησλ
ζπκβάζεσλ απεπζείαο αλαζέζεσλ έξγνπ, εξγαζίαο ή πξνκήζεηαο. Δπηπιένλ, ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε ηηο παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεηο, ήηνη δηαθεξχμεηο, πεξηιήςεηο δηαθεξχμεσλ,
απνθάζεηο, θαζψο θαη απνθάζεηο απεπζείαο αλαζέζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ
δαλεηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαζψο θαη ησλ ζπκθσλεηηθψλ παξαρψξεζεο, εθκίζζσζεο ή κίζζσζεο
αθηλήησλ. Σέινο, ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ή κίζζσζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 199 ηνπ Γ.Κ.Κ. θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα, απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη πξάμεηο ζρεηηθά
κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, θαζψο επίζεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ
εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε αλακφξθσζε, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο θαζψο θαη ηηο αλαθιήζεηο απηψλ.
- Γηα ηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή απνθάζεσλ
παληφο είδνπο ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, θαζηέξσζεο ππεξσξηψλ, απνθάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξνθεξχμεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ησλ
Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο. Δπηπιένλ, ηελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ εγγξαθψλ, δηαγξαθψλ θαη
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ινηπψλ κεηαβνιψλ δεκνηνινγίνπ, θαηαιφγσλ Μεηξψσλ Αξξέλσλ, ζηξαηνινγίαο θαη ινηπψλ
εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Λεμηαξρείνπ, πιελ εθείλσλ γηα
ηα νπνία έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί πξνο απηφ νη αληίζηνηρνη Πξντζηάκελνη.
- Γηα ηελ Γηεχζπλζε Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή
απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο.
Ζ Γήκαξρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε λνκνζεζία νξίδεη φηη
εθδίδνληαη απφ ηελ ίδηα σο «αξκφδην πξνο δηνξηζκφ φξγαλν», (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε πξάμεηο
δηνξηζκνχ, κεηαηάμεσλ, πνιηηνγξαθήζεηο, θ.ι.π.)
2. Σνλ θ. Καιόγεξν Νηθόιαν ηνπ Κωλζηαληίλνπ, ωο έκκηζζν, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Σερληθώλ
Έξγωλ, Τπνδνκώλ θαη Γηθηύωλ θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α)Σελνξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, φπσο νη
αξκνδηφηεηεο απηέο νξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
β) Παξακέλεη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ
Νήζσλ.
γ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
Δπηπιένλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθήαληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ,
βεβαηψζεσλ, αδεηψλ, πξάμεσλ επηβνιήο θπξψζεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ηεο
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
3. Σνλ θ.εξεκέηε Ηωάλλε ηνπ Θενδώξνπ, ωο έκκηζζν, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο
θαη Αλαθύθιωζεο θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α)Σελνξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αθφινπζσλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ:
- Σνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, θαη
- Σνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ – Μεραλεκάησλ
φπσο νη αξκνδηφηεηεο απηέονξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
β) Σελ κέξηκλα, επνπηεία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο, ηα κέιε θαη εθπξνζψπνπο ησλ
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησληεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Αρηιιείσλ.
Δπηπιένλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθήαληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ,
βεβαηψζεσλ, πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ησλ ηκεκάησλ
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ θαη Γηαρείξηζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ– Μεραλεκάησληεο
Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ.
4. Σνλ θ. Γηώηε Θενράξε ηνπ Φωηίνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Πνηόηεηαο Εωήο,
Καζεκεξηλόηεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, άκηζζν, θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ
αξκνδηφηεηεο:
α) Σελνξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αθφινπζσλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ:
- Σνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
- Σνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ, θαη
- Σνπ Σκήκαηνο πλεξγείνπ Καζεκεξηλφηεηαο,
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φπσο νη αξκνδηφηεηεο απηέο νξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
β) Παξακέλεη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη
Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
γ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
Δπηπιένλ εμνπζηνδνηείηαηγηα ηελ ππνγξαθήαληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ,
βεβαηψζεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πληήξεζεο
Πξαζίλνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο πλεξγείνπ θαζεκεξηλφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ.
5. Σνλ θ. Βαξνύρα Παλαγηώηε ηνπ Ηωάλλε, ωο έκκηζζν θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Σνπξηζκνύ,
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Απαζρόιεζεοθαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο
Σνπξηζκνχ θαη Απαζρφιεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, φπσο νη αξκνδηφηεηεο απηέο
νξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
β) Παξακέλεη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη
Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
γ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
Δπηπιένλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ,
βεβαηψζεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ θαη Απαζρφιεζεο ηεο
Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, φπσο νη αξκνδηφηεηεο απηέο νξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ
νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
6. Σελ θα. Σδάλλε Παλαγηώηα ηνπ Νηθνιάνπ, ωο έκκηζζε θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Δπξωπαϊθώλ
Πξνγξακκάηωλ, Αλάπηπμεο, θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ
αξκνδηφηεηεο:
α) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνθείκελσλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ απηήο, ήηνη:
- ηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
- ηνπ Σκήκαηνο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, Πνηφηεηαο θαη Οξγάλσζεο, θαη
- ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγηψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ,
φπσο νη αξκνδηφηεηεο απηέονξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
β)Σελ παξαθνινχζεζε επνπηεία θαη κέξηκλα δξάζεσλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηελ Παιηά Πφιε θαη ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο UNESCO.
γ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηψζεσλ θαη
ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ησλ ηκεκάησλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο,
Απνηειεζκαηηθφηεηαο, Πνηφηεηαο θαη Οξγάλσζεο θαη ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγηψλ, Πιεξνθνξηθήο
θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Αλάπηπμεο, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο.
Δπηπιένλ εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ησλ αδεηψλ πνιηηηθψλ γάκσλ φηαλ απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη ν θαζ’ χιελ Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνίθεζεο.
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7. Σελ θα. Σόκπξνπ Γθίλε Υξπζνύια ηνπ Γεωξγίνπ, ωο έκκηζζε θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν
Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Πξωηνγελνύο Σνκέα θαη ηεο κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ
αξκνδηφηεηεο:
α) Σελνξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο
- ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ,
- ηνπ ηκήκαηνο Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
- φπσο νη αξκνδηφηεηεο απηέονξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
β) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Γήκνπ,
γ)Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
δ)Παξακέλεη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη
Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηψζεσλ θαη
ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο ηεο
Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηκήκαηνο Πξσηνγελνχο ηνκέα
ηεο Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ γξαθείνπ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Γήκνπ.
8. Σνλ θ. Καηέρε Γεκήηξην ηνπ Δκκαλνπήι, θαη θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρν γηα ηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Οζωλώλ θαη θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Υωξνηαμίαο, Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη
Πεξηβάιινληνο, άκηζζνο, θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απηήο, ήηνη:
- ηνπ Σκήκαηνο Έθδνζεο Αδεηψλ Γφκεζεο
- ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γφκεζεο
- ηνπ Σκήκαηνο Υσξνηαμίαο θαη Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ, θαη
- ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, Φπζηθψλ Πφξσλ Δλέξγεηαο θαη Βηνκεραλίαο
φπσο νη αξκνδηφηεηεο απηέονξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
β)Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα Οζσλψλ θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα.
γ) Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ λεζησηηθή δεκνηηθή θνηλφηεηα,
δ) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ, ηεο εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δεκνηηθή θνηλφηεηα.
ζη) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπεηζεγήζεσλ, απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο πνπ
εθδίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο δφκεζεο, θαζψο θαη ινηπέο βεβαηψζεηο θαη έγγξαθα αξκνδηφηεηαο ηεο
Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο.
9. Σνλθ. θνύπνπξα Αλδξέα ηνπ Δπαγγέινπ, ωο έκκηζζν, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Κνηλωληθήο
Πνιηηηθήο, Πξόλνηαο θαη Κνηλωληθνύ Έξγνπ θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:

5

ΑΔΑ: ΩΘΚΙ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ
α) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο,
Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, φπσο νη αξκνδηφηεηεο
απηέο νξίδνληαη ζηνλ κεηαβαηηθφ ΟΔΤ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
β) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή αληί ηεο Γεκάξρνπ απνθάζεσλ, εηζεγήζεσλ, βεβαηψζεσλ,
πηζηνπνηεηηθψλ, επηδνκάησλ, ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, δηαπηζησηηθψλ απνθάζεσλ γηα επηζηξνθέο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ αξκνδηφηεηαο
ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη Δθαξκνγήο
Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο,
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνθάζεηο Γεκάξρνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ κε αξίζκ.
πξση. 2025/20-1-2020 (ΑΓΑ: 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ) θαη ε ηξνπνπνηεηηθή απηήο κε αξίζκ. πξση.
7644/26-2020 (ΑΓΑ: Φ8Μ246ΜΓ2Α-ΤΥΑ), κε ηηο νπνίεο νξίζηεθαλ ν θ.Καηέρεο Αιέμαλδξνο ηνπ
ππξίδωλνο ωο έκκηζζνο θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρνο Δξείθνπζαο θαη ν θ. Αξγπξόο Βαζίιεηνο
ηνπ Αλαζηαζίνπ ωο έκκηζζνο θαηά ηόπνλ Αληηδήκαξρνο Μαζξαθίνπ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ,
θαζφζνλ ε ζεηεία ησλ ελ ιφγσ Αληηδεκάξρσλ ιήγεη ηελ 19/01/2021.
Β. Οξίδνπκε, εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο ύκβνπινπο ωο εμήο:
1. Σελ θα. Εεξβνύ Μαξία ηνπ ππξίδωλνο, εληεηαικέλε δεκνηηθή ζχκβνπιν γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ α) ζηελ Παηδηθή ειηθία, ηελ Παηδεία θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε θαζψο θαη γηα ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ Γεκνηηθψλ Δπηηξνπψλ Παηδείαο θαη β) ηελ κέξηκλα, επνπηεία θαη ζπλεξγαζία κε
ηνπο Πξνέδξνπο, ηα κέιε θαη εθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Φαηάθσλ.
2. Σνλ θ. Μωξαϊηε ππξίδωλα ηνπ Πξνθνπίνπ, εληεηαικέλν δεκνηηθφ ζχκβνπιν ππεχζπλν γηα
ηελ νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Σκήκαηνο
Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο.
Ζ άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηφηεηαο πνπ αθνξά ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο κπνξεί λα ηνπ
κεηαβηβαζηεί κε λεφηεξε απφθαζεηεο Γήκαξρνπ.
3. Σνλ θ. Μειίδε Βαζίιεην ηνπ Γεξαζίκνπ, εληεηαικέλν δεκνηηθφ ζχκβνπιν γηα ζέκαηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ:
α) ηε δεκνηηθή ελφηεηα Κεξθπξαίσλ - Πφιε ηεο Κέξθπξαο θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο - θαη ηελ
επίιπζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο
Κεξθπξαίσλ.
β) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο, Πξνέδξνπο, θαη κέιε ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, γηα
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο παξαπάλσ ΓΔ.
γ) Σελ ππνβνήζεζε ζην έξγνπ ηνπ, ηνπ θαζ’ χιελ Αληηδεκάξρνπ Πνηφηεηαο Εσήο,
Καζεκεξηλφηεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε,
παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο πλεξγείνπ
Καζεκεξηλφηεηαο.
δ) Σελ άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηφηεηαο πνπ αθνξά ζηελ παξαπάλσ ΓΔ θαη πνπ κπνξεί λα ηνπ
κεηαβηβάζεη κε λεφηεξε απφθαζή ηεο ε Γήκαξρνο.
4. Σνλ θ. Ραξάθν Δπάγγειν ηνπ Δπηύρηνπ, εληεηαικέλν δεκνηηθφ ζχκβνπιν γηα ζέκαηα –
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ :
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α) ηελ νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ
Απνθεληξσκέλσλ
Γεκνηηθψλ
Τπεξεζηψλ
πνπ
ιεηηνπξγνχλ
ζηα
φξηα
ηεο
ΓεκνηηθήοΔλφηεηαοΠαιαηνθαζηξηηψλ.
β) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηελ
παξαπάλσ ΓΔ.
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
παξαπάλσ ΓΔ.
δ) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο, Πξνέδξνπο, κέιε θαη Δθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο παξαπάλσ
ΓΔ.
ε) Σελ άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηφηεηαο πνπ αθνξά ζηελ παξαπάλσ ΓΔ θαη πνπ κπνξεί λα ηνπ
κεηαβηβάζεη κε λεφηεξε απφθαζή ηεο ε Γήκαξρνο.
5. Σνλ θ. Νεξάληδε ππξίδωλα ηνπ Γεωξγίνπ, εληεηαικέλν δεκνηηθφ ζχκβνπιν, ππεχζπλν γηα ηηο
λεζίδεο Λαδαξέην θαη Βίδν, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε Μεηξψνπ Δζεινληψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο.
Γ.Οη παξαπάλσ Δληεηαικέλνη Γεκνηηθνί χκβνπινη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη σο εθ ηνχηνπ
εμνπζηνδνηνχληαη κε ηελ παξνχζα γηα ηελ ππνγξαθή, κε εληνιή Γεκάξρνπ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηα
ζέκαηα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη εγγξάθσλ, πιελ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γ.Ζ αλάθιεζε ελφο εθάζηνπ ησλ αληηδεκάξρσλ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηνλ
νξηζκφ ηνπο, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεοΓεκάξρνπ, γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Δ. Όηαλ ε Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, νξίδεηαη ηα θαζήθνληά ηεο λα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο
Σερληθψλ Έξγσλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ, θ. Καιόγεξνο Νηθόιανο θαη φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη, νξίδεηαη λα αζθεί ηα αλσηέξσ θαζήθνληα ε Αληηδήκαξρνο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ,
Αλάπηπμεο, θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, θα. Σδάλλε Παλαγηώηα.
η. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί κηα θνξά ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ ή ζε κηα
εβδνκαδηαία ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Ννκνχ θαη λα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (www.corfu.gr) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ
ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο (Μαξάζιεην Μέγαξν, Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 6Α, 49100, Κέξθπξαο).
Ζ Γήκαξρνο
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίωλ Νήζωλ
Μεξόπε ππξηδνύια Τδξαίνπ
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Νήζσλ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
2. Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
3. Οξηδφκελνπο Αληηδεκάξρνπο
4. Γηεπζχλζεηο – Σκήκαηα Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ
5. Απνθεληξσκέλα Σκήκαηα Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ
6. Απηνηειή Γξαθεία Γήκνπ
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