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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) σχετικά µε 
εξουσιοδότηση υπογραφών.  

3. Την αριθ. 10/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας περί ανακήρυξης τακτικών ∆ηµοτικών Συµβούλων  

4. Την µε αριθµ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού 
Αντιδηµάρχων 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 Ν. 3979/2011 
6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 

724/13-3-2012 Τ.Β) 
7. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
Ορίζουµε τους ακόλουθους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

(αµισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης εκχωρώντας τους την εκτέλεση 
αρµοδιοτήτων µε δικαίωµα υπογραφής αντί του ∆ηµάρχου ως ακολούθως: 

 

• Παπαδάτος Νικόλαος ορίζεται υπεύθυνος: α) αξιοποίησης και 
διαχείρισης τουριστικών θερέτρων που λειτουργούν υπό το ∆ήµο 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. β του ΟΕΥ β) 
µέριµνας και διαχείρισης θεµάτων αιγιαλού και παραλίας όπως 
ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νοµοθεσία γ) υπεύθυνος 
προγραµµάτων ακτών από το ΥΠΕΚΑ  όπως προβλέπεται στο άρθρο 
12 παρ. (α) αρµοδιότητες Τµήµατος περιβάλλοντος και κοιµητηρίων, 
υποπαράγραφος 5(ε).  

Η άσκηση του έργου  του εντεταλµένου Συµβούλου γίνεται πάντοτε σε 
συνεννόηση µε το ∆ήµαρχο και τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους 

• Βασίλειος Κοκκόσης ορίζεται υπεύθυνος για την κατά τόπο µέριµνα 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης (του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. β, γ, δ 
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του Ν. 3852/2010)  και β) της τέλεσης πολιτικών γάµων στην 
∆ηµοτική Ενότητα Σάµης. 
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος  αρµόδιος για τους ανωτέρω τοµείς 
είναι ο ορισµένος Αντιδήµαρχος Σάµης. 

 

• Παναγής Κοκκόλης  ορίζεται υπεύθυνος για την  κατά  τόπο 
µέριµνα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου (άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. 
α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010), την  τέλεση πολιτικών γάµων στην 
∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου και την καθαριότητα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου. 
 

• Άγγελος Αγγούριας   ορίζεται ως υπεύθυνος για την κατά τόπο 
µέριµνα  της ∆ηµοτικής οδοποιίας στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού-
Πρόννων.  
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος  αρµόδιος για την ανωτέρω 
µέριµνα, είναι ο ορισµένος Αντιδήµαρχος Ελειού-Πρόννων. 
 

• Άγγελος Κωνσταντάκης τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες στους τοµείς 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, (άρθρο 15 (β) του ΟΕΥ) του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Οι ανωτέρω οριζόµενοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τις 

εκχωρηµένες αρµοδιότητες πλην χρηµατικών ενταλµάτων και πλην των 
περιπτώσεων που απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή απόφαση συλλογικού 
οργάνου. 

 
Οι οριζόµενοι Εντεταλµένοι Σύµβουλοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες που έχουν υποχρέωση και αρµοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και 
εγγράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ορίζονται κάθε φορά 
από τη νοµοθεσία. 

 
Η ισχύς της παρούσης ορίζεται έως την τροποποίηση ή κατάργησή της. 
Κάθε άλλη απόφαση που έχει εκδοθεί στο παρελθόν για ορισµό 
Εντεταλµένων Συµβούλων, παύει να ισχύει . 
 
 
 
Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στους Αποδέκτες, δηµοσιεύεται σε δύο 
(2) ηµερήσιες εφηµερίδες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στου Πίνακες ανακοινώσεων των 
∆ηµοτικών καταστηµάτων και αποστέλλεται στον Γ. Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου για 
έλεγχο.  
 
 
 

   
                                                                 Ο ∆ήµαρχος   
 
 
 
         Αλέξανδρος Παρίσης  
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Κοιν: 

• Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  
• Α/∆ήµαρχους ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

• Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Επικεφαλής παρατάξεων  

• Γενική Γραµµατέα ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

• Προϊσταµένους οργανικών µονάδων του ∆ήµου 

• Προϊσταµένους όλων των ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων  
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