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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. 10/2012 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας περί ανακήρυξης τακτικών ∆ηµοτικών Συµβούλων
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 Ν. 3979/2011
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ
724/13-3-2012 Τ.Β)
6. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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).

•

Βανδώρος Παναγής ορίζεται Υπεύθυνος: της ∆ιεύθυνσης Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης και συγκεκριµένα των τµηµάτων Αγροτικής

& Κτηνοτροφικής Παραγωγής, Αλιείας, Φυσικών Πόρων Ενέργειας και
Βιοµηχανίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. α, β και δ του
ΟΕΥ του ∆ήµου.
•

Θεοτόκης Καβαλιεράτος ορίζεται Υπεύθυνος για τις κατά τόπον
αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης 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 Σάµης, καθώς και τις αρµοδιότητες ευθύνης
σχεδιασµού, ένταξης και εκτέλεσης µικρών έργων µε
αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δηµοτική
ενότητα Σάµης.

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.

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 Γ.Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου για
έλεγχο.

Ο ∆ήµαρχος

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

