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                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι, 17.09.2014 

Νομός Κεφαλληνίας                                                                 Αριθμ. Πρωτ. : 43614 

Δήμος Κεφαλλονιάς                                                       Αριθμ. Απόφασης: 983         

Γραφείο Δημάρχου                                                        

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7  

T.Κ : 28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

 

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

 

Ο   Δήμαρχος  Κεφαλλονιάς  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 282 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 περί Σύστασης Δήμων του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 256- 

31/12/2012) 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75  και 76 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων) και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010. 

5. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 43/30565/06.08.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών 

6. Τις διατάξεις της Παραγράφου ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Υποπαράγραφος ΣΤ1, Εδάφιο 1.Α του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 

222/12.11.2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και άρθρου 7 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012) 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ε’ και στ’ του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40/29.2.2012) 

«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις 

εφαρμογής του Μνημονίου συνεννόησης του ν. 4046/2012» σύμφωνα με τις οποίες σε 

Δήμο με αριθμό αντιδημάρχων έως οκτώ (8) δικαιούνται αντιμισθίας οι 5.  
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9. Την Απόφαση 974/42129/08.09.2014 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού ως 

Αντιδημάρχων των Δημοτικών Συμβούλων Σπυρίδωνα Ματιάτου και Σοφίας 

Γαρμπή. 

10. Την Απόφαση 966/40906/01.09.2014 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού ως 

Εντεταλμένων Συμβούλων των Δημοτικών Συμβούλων Νικολάου Παπαδάτου και 

Ευάγγελου Κεκάτου 

11. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς ΦΕΚ Β’ 724/13.3.2012 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ  ο υ μ ε 
 

 

Α) Ορίζουμε με θητεία από την υπογραφή της παρούσης και έως τις 31.03.2017 

Αντιδημάρχους τους Δήμου Κεφαλλονιάς τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της 

πλειοψηφούσας παράταξης:  

 

1. Λυκούδη Διονύσιο (άνευ αντιμισθίας Ν. 4051/2012) 

2. Γαρμπή Σοφία  

3. Ματιάτο Σπυρίδωνα  

4. Κεκάτο Ευάγγελο 

5. Παπαδάτο Νικόλαο   

6. Κοντογούρη Κωνσταντίνο (άνευ αντιμισθίας Ν. 4051/2012) 

7. Αλυσανδράτο Σταύρο – Γεράσιμο (άνευ αντιμισθίας Ν.4051/2012) 

8. Μοσχονά Αλέξανδρο 

 

Β) μεταβιβάζουμε στους ορισθέντες Αντιδημάρχους τις εκάστοτε ακόλουθες 

αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπον, τις οποίες εάν αυτοί κωλύονται ή 

απουσιάζουν ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος: 

 

���� Στον Αντιδήμαρχο κ. Διονύσιο Λυκούδη : 

• τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα 

Αργοστολίου και στη Δημοτική Ενότητα Σάμης όπως αυτές 

περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ 

του Ν. 3852/2010. 

• τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες : 

α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 

21 του ΟΕΥ του Δήμου  και  

β) της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Πολεοδομίας) όπως     

περιγράφονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του Δήμου. 

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων. 
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���� Στην Αντιδήμαρχο κ. Σοφία Γαρμπή: 

•••• τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της :  

α) Δνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 8  του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, μεταξύ των οποίων είναι και 

η αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

σύμφωνα με την νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει και εντάσσονται στα 

καθήκοντα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

και Διαφάνειας (άρθρο 8, παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου) και  

 β) του Τμήματος  Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας της Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 

(δ) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 

 

H ορισμένη αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ( με την παρούσα τροποποιείται και συμπληρώνεται η 

με αριθ. 974/42129/8-9-2104 Απόφαση  του Δημάρχου Κεφαλλονιάς ). 

 

 

���� Στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο: 

• τις κατά τόπον αρμοδιότητες της καθαριότητας των δημοτικών  

ενοτήτων Αργοστολίου και  Σάμης  

• τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:  

α) της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου, 

β) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου, 

 

 

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων ( με την παρούσα 

τροποποιείται και συμπληρώνεται η με αριθ. 974/42129/8-9-2104 Απόφαση  του 

Δημάρχου Κεφαλλονιάς ). 

 

 

���� Στον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Κεκάτο  

• την κατά τόπον αρμοδιότητα που αφορά στη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς 

όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. (α) του Ν. 

3852/2010 και ειδικότερα την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών 

που είναι εγκατεστημένες στην  Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς καθώς και την 

αρμοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα 

Λειβαθούς. 

• τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

α) Τουριστικού Προγραμματισμού και Προβολής του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τουριστικής Ανάπτυξης όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. Α του ΟΕΥ 

καθώς και των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου. 
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β) Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των 

Φύλων όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΟΕΥ του Δήμου περί της 

αντίστοιχης οργανικής μονάδας 

 

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 

���� Στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Παπαδάτο  

• τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα 

Ελειού Πρόννων όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 

παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010,  την αρμοδιότητα της τέλεσης 

πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων και την αρμο-

διότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Ελειού Πρόννων 

• τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π) όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 19 του Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου  

 

 

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.  

 

 

���� Στον Αντιδήμαρχο κ: Κωνσταντίνο Κοντογούρη 

• τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα 

Ερίσου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 

εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα της τέλεσης 

πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ερίσου και την αρμοδιότητα 

της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Ερίσου. 

 

 

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.  

 

���� Στον Αντιδήμαρχο κ. Σταύρο - Γεράσιμο Αλυσανδράτο 

• τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα 

Πυλάρου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 

εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα της τέλεσης 

πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Πύλαρου και την αρμοδιότητα 

της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Πυλάρου 
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• τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής 

Αστικής Κατάστασης όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 του ΟΕΥ του 

Δήμου 

. 

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 

���� Στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μοσχονά : 

• τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα 

Παλικής όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 

εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα της τέλεσης 

πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Παλικής και την αρμοδιότητα 

της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Παλικής. 

• τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του : 

α) Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφικής Παραγωγής της 

Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης όπως αυτές περιγράφονται στο 

άρθρο 9 παρ. (α) του Ο.Ε.Υ. και  

β) Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. (β) του Ο.Ε.Υ..  

 

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 

 

Γ) Το Δήμαρχο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. 

Διονύσιος Λυκούδης. 

 

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στους Αποδέκτες, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια 

εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς, αναρτάται στο 

Διαύγεια και στου Πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων και 

αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για έλεγχο.  

 

 

 

                                                   Ο Δήμαρχος  Κεφαλλονιάς  

 

 

    

 

                                                        Αλέξανδρος Παρίσης  
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Κοιν/ση:  

• Α/Δήμαρχους Δήμου Κεφαλλονιάς  

• Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

• Επικεφαλής παρατάξεων  

• Γενικό Γραμματέα Δήμου Κεφαλλονιάς 

• Προϊσταμένους όλων των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων  

• Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης 


