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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 282 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 περί Σύστασης ∆ήµων του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’ 25631/12/2012)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων) και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.
5. Τα διαλαµβανόµενα στην Εγκύκλιο 41/71351/14.12.2010 του ΥΠΕΣΑΗ∆
6. Το µε α.π. 48132/18-12/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
7. 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 ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής

2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016.
8. 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.»
9. 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 ∆ήµο µε
αριθµό αντιδηµάρχων έως οκτώ (8) δικαιούνται αντιµισθίας οι 5.
10. Την Απόφαση 749/32900/1.8.2012 Απόφαση ∆ηµάρχου περί Ορισµού ως αντιδηµάρχου
του δηµοτικού Συµβούλου Σπυρονικόλα Σολωµού
11. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου.
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12. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΦΕΚ Β’ 724/13.3.2012

Αποφασίζ ουµε
Α) Ορίζουµε µε θητεία από την υπογραφή της παρούσης και έως τις 31 Αυγούστου 2014
Αντιδηµάρχους τους ∆ήµου Κεφαλλονιάς τους κάτωθι δηµοτικούς συµβούλους της
πλειοψηφούσας παράταξης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σάββα Σαββαόγλου
∆ηµήτριο Πυλαρινό (άνευ αντιµισθίας Ν. 4051/2012)
Ευάγγελο Κεκάτο
Γεράσιµο Βαγιωνίτη
Αθηνά Αυγουστάτου (άνευ αντιµισθίας Ν.4051/2012)
Ευάγγελο Θεοφιλάτο
Σπυρονικόλα Σολωµό
Σπυρίδωνα Ματιάτο (άνευ αντιµισθίας Ν. 4051/2012)

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
∆ήµαρχος:
 Στον Αντιδήµαρχο κ. Σάββα Σαββαόγλου:
• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα
Αργοστολίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4
εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 καθώς και την αρµοδιότητα της
καθαριότητας της δηµοτικής ενότητας Αργοστολίου που αποτελεί και έδρα
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
• τις καθ’ύλην αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 του ΟΕΥ του ∆ήµου. Ο ορισµένος
αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες καθώς και τις καταστάσεις µισθοδοσίας του
πάσης φύσεως προσωπικού και των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.

 Στον Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Πυλαρινό:
• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στην ∆ηµοτική 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 καθαριότητας της
δηµοτικής ενότητας Ερίσου καθώς και της ευθύνης σχεδιασµού, ένταξης
και εκτέλεσης µικρών έργων µε αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41
ευρώ για τη δηµοτική ενότητα Ερίσου
• τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως
περιγράφονται στο άρθρο 21 του ΟΕΥ του ∆ήµου (µε εξαίρεση τη διαχείριση

– συντήρηση των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και το αρµόδιο Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων
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και κινητού εξοπλισµού – συνεργείων) καθώς και τις αρµοδιότητες της
∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης (πρώην Πολεοδοµίας) όπως
περιγράφονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του ∆ήµου.
Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.
 Στον Αντιδήµαρχο κ. Ευάγγελο Κεκάτο τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
• Τουριστικού Προγραµµατισµού και Προβολής του Αυτοτελούς Τµήµατος
Τουριστικής Ανάπτυξης όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. Α του ΟΕΥ
καθώς και των ∆ιεθνών Σχέσεων του ∆ήµου.
• Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας και Ισότητας
των Φύλων όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΟΕΥ του ∆ήµου περί της
αντίστοιχης οργανικής µονάδας
• Παιδείας, Πολιτισµού & Απασχόλησης όπως περιγράφονται στο άρθρο
15 του ΟΕΥ του ∆ήµου περί της αντίστοιχης οργανικής µονάδας
• Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων όπως
περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. γ του ΟΕΥ του ∆ήµου περί του οµώνυµου
τµήµατος
Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Στον Αντιδήµαρχο κ. Γεράσιµο Βαγιωνίτη
• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα
Πυλάρου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4
εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρµοδιότητα της καθαριότητας
της δηµοτικής ενότητας Πυλάρου
• τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
 διαχείρισης – συντήρησης των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται
από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το αρµόδιο Τµήµα ∆ιαχείρισης
& Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού – συνεργείων
(άρθρο 21 παρ. γ του ΟΕΥ του ∆ήµου) καθώς και των οχηµάτων της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Κοινοχρήστων Χώρων που λειτουργούν σε
όλη την επικράτεια της Κεφαλλονιάς
 ευθύνης σχεδιασµού, ένταξης και εκτέλεσης µικρών έργων µε
αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δηµοτική
ενότητα Πυλάρου, τη δηµοτική ενότητα Αργοστολίου.
Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Στην Αντιδήµαρχο κα. Αθηνά Αυγουστάτου:
• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα
Λειβαθούς όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4
εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρµοδιότητα της καθαριότητας
της δηµοτικής ενότητας Λειβαθούς
• τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 του ΟΕΥ του ∆ήµου καθώς και
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τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστικής
Κατάστασης όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 του ΟΕΥ του ∆ήµου.
Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Στον Αντιδήµαρχο κ. Ευάγγελο Θεοφιλάτο:
• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα
Παλικής όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4
εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρµοδιότητα της καθαριότητας
της δηµοτικής ενότητας Παλικής καθώς και της ευθύνης σχεδιασµού,
ένταξης και εκτέλεσης µικρών έργων µε αυτεπιστασία έως του ποσού των
5.869,41 ευρώ για τη δηµοτική ενότητα Παλικής.
Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Στον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρονικόλα Σολωµό
• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού
Πρόννων όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4
εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρµοδιότητα της καθαριότητας
της δηµοτικής ενότητας Ελειού Πρόννων
• τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
 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
∆ιαφάνειας όπως περιγράφονται στο άρθρο 8, παρ. β του ΟΕΥ του
∆ήµου.
Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων. (µε την παρούσα
τροποποιείται η προηγούµενη Απόφαση 749/32900/1.8.2012 του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς).

 Στον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο:
• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα
Οµαλών όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4
εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρµοδιότητα της καθαριότητας
της δηµοτικής ενότητας Οµαλών
• τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
 της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο
άρθρο 13 του ΟΕΥ του ∆ήµου
 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου όπως περιγράφονται στο
άρθρο 12 του ΟΕΥ του ∆ήµου
 ευθύνης σχεδιασµού, ένταξης και εκτέλεσης µικρών έργων µε
αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δηµοτική
ενότητα Οµαλών, τη δηµοτική ενότητα Λειβαθούς, τη δηµοτική ενότητα
Ελειού Πρόννων.
Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω
µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.
Σελίδα 4 από 5

Γ) Το ∆ήµαρχο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος κ. Σάββας
Σαββαόγλου.

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στους Αποδέκτες, δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και
στου Πίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών καταστηµάτων και αποστέλλεται στον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου για
έλεγχο.

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης
Κοιν/ση:
• Α/∆ήµαρχους ∆ήµου Κεφαλλονιάς
• Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου
• Επικεφαλής παρατάξεων
• Γενική Γραµµατέα ∆ήµου Κεφαλλονιάς
• Προϊσταµένους όλων των ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων
• Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης
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