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Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

A) Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης” (αρµοδιότητες ∆ηµάρχου). 

B) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

∆ήµων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 

Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 44 §3 Ν. 3979/2011. 

∆) Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου (ΦΕΚ Β’ 724/13.3.2012), όπως ισχύει. 

Ε) Τις αποφάσεις ∆ηµάρχου µε αριθµούς 974/42129/08-09-2014, 

983/43614/17-09-2014  περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µε τις  µε 

αριθµ.1264/48700/17-10-2014,1307/51416/7-11-2014 περί ορισµού 

Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων. 

ΣΤ) Τις ανάγκες οµαλής και εύρυθµης λειτουργίας των διαφόρων δοµών 

και υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Αποφασίζουµε 

 

Ορίζουµε τον ακόλουθο Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Άγγελο 

Κωνσταντάκη  (αµισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης για  την εκτέλεση 

αρµοδιοτήτων µε δικαίωµα υπογραφής αντί του ∆ηµάρχου στο τοµέα 

Αθλητισµού και Πολιτισµού, όπως προβλέπεται από την λειτουργία του 

Αυτοτελούς Τµήµατος Παιδείας, Πολιτισµού και Απασχόλησης και µόνο 

για το Γραφείο Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. 
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Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του εντεταλµένου Συµβούλου γίνεται 

πάντοτε σε συνεννόηση µε το αρµόδιο γραφείο, τον ∆ήµαρχο και τους 

αρµόδιους Αντιδηµάρχους. 

 

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή άλλης αδυναµίας, τον 

εκάστοτε απόντα ή κωλυόµενο Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, τις 

µεταβιβασθείσες  ανωτέρω αρµοδιότητες θα  ασκεί ο ∆ήµαρχος. 

 

Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καµία δαπάνη εις 

βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού. 

 

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου,  Νοµού Κεφαλληνίας,  

να δηµοσιευθεί σε δύο (2)  ηµερήσιες εφηµερίδες, στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς, στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος. 

 

Ο ∆ήµαρχος  

 

Αλέξανδρος Παρίσης 

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 

• A/∆ηµάρχους ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

• Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Επικεφαλής Παρατάξεων 

• Γενική Γραµµατέα ∆ήµου Κεφαλλονιάς  

• Προϊσταµένους όλων των ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών τµηµάτων 
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