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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

Έχοντας υπόψη 

 

• Την παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) 

• Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
(ΦΕΚ Β’ 724/13.3.2012) µε τον οποίο συστήνονται οι νέες 
οργανικές µονάδες καθώς και οι θέσεις ευθύνης αυτών.  

• Το άρθρο 87 «Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων» του ν. 3584/07 
(ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007)  

• Το άρθρο 254 «Κατάταξη προσωπικού συνενούµενων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων σε νεοσύστατους ∆ήµους» του ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010) 

• Την παρ.10 περ. κ΄ «ρυθµίσεις άρθρου 254 ν.3852/10» του 
άρθρου 18 «Ειδικές ρυθµίσεις» του N. 3870/2010 
(ΦΕΚ.Α’138/9.8.2010) . 

• Την αριθµ. 39/2011 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί 
κατάταξης Προσωπικού στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Β’ 1192/9-6-
2011) 

• Το Π.∆. 22/1990 (άρθρο 18 παρ.14) βάσει του οποίου κατά την 
κρίση της υπηρεσίας οι υπάλληλοι µπορούν να ανταποκριθούν 
στα συγκεκριµένα καθήκοντα  που τους ανατίθενται. 

• Την 713/2013 Απόφαση του ∆ηµάρχου περί τοποθέτησης 
Προϊσταµένων ∆/νσεων των οργανικών µονάδων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

• Το 3030/27-1-2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε 
θέµα «σχετικά µε την µελέτη Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Λειβαθούς» και την ανάθεση 
της στον ∆ηµήτριο Ρουχωτά, Προϊστάµενο της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 



• Τις µε αριθ. πρωτ: α) 58391/16-12-2014, β) 5358/13-2-2015 και 
γ) 5361/13-2-2015 αιτήσεις του Γραφείου Αρχιτεκτονικού-
Πολεοδοµικών Μελετών  Μιχάλη Θ. Πανδή και Συνεργάτες.  

• Τον κλάδο, την κατηγορία και το βαθµό του ανωτέρω υπαλλήλου. 
• Το γεγονός ότι ο αναφερόµενος υπάλληλος υπήρξε ο επιβλέπων 

της µελέτης αυτής στα πρώτα της στάδια, ως υπάλληλος του τέως 
∆ήµου Λειβαθούς 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
        Αναθέτουµε στον υπάλληλο ∆ηµήτριο Ρουχωτά, ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, Προϊστάµενο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς, την µελέτη του φακέλου του έργου µε θέµα «Σχέδιο 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Λειβαθούς», 

καθώς και την σύνταξη επικαιροποιηµένης εισήγησης προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, σχετικά µε την διακοπή ή τη 

συνέχιση του ανωτέρω έργου. 

      

Ο ανωτέρω υπάλληλος θα ασκεί τα ανωτέρω συγκεκριµένα καθήκοντα 

παράλληλα µε την θέση ευθύνης που κατέχει.  

 

Από την ισχύ της παρούσης ο υπάλληλος καλείται άµεσα να 

παραλάβει όλο το αρχείο και τις εκκρεµότητες του έργου από τα αρµόδια 

Τµήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα του παρέχει υποστήριξη για την 

εκτέλεση της ως άνω εργασίας και εφόσον ζητηθεί από τον ανωτέρω 

υπάλληλο. 

     Η µελέτη του φακέλου και η σύνταξη επικαιροποιηµένης 

εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν 

εντός του χρονικού διαστήµατος  τριών (3) µηνών, από την κοινοποίηση 

της παρούσας απόφασης στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου κ. ∆ηµήτριο Ρουχωτά 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί  και στην επίσηµη ιστοσελίδα 

του ∆ήµου.  

 
 
 

                Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 
 
 

                 Αλέξανδρος Παρίσης 



 
 

Κοινοποίηση: 
 

- Αντιδήµαρχο κ. Λυκούδη  
- Αντιδήµαρχο κ. Ματιάτο 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα  
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού  

(για ενηµέρωση Φακέλου) 
- Ενδιαφερόµενο υπάλληλο 

 


