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ΚΑΙ  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 
 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η      ΑΡΙΘ: 55/2021/Σ.Α.Γ. 
 

              ΘΔΜΑ: «Δθρώξεζε αξκνδηόηεηαο ππνγξαθήο, ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 
                             Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ». 

 
          Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ λ. Ηιείαο,   
          Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν 
ηεο Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 3584/2007, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 
ζπκπιεξσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3801/2009 θαη ηηο 
όκνηεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη κε ηηο λεόηεξεο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4674/2020, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 [Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ], 

 Σελ αξηζ. 50/2021/Σ.Α.Γ. Απόθαζε Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ 
[Πξόζιεςε Γεληθνύ Γξακκαηέα ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ],  

 Σελ πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζε ησλ 
πνιηηώλ, ζηηο  ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 
 

                                   Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 
 
        Δθρσξνύκε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,  θαη΄ εθαξκνγή 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 3584/2007, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ Ν. 3801/2009, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006, ηε 

δπλαηόηεηα λα ππνγξάθεη, «κε εληνιή Γεκάξρνπ»: 

 Σα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Γήκνπ, εθόζνλ έρνπλ ηελ πξνζππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ  ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ 

ηνπ Γήκνπ, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πξόζιεςεο, απόιπζεο, κεηάηαμεο θαη 

απόζπαζεο. 

 Σα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζε άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ, εθόζνλ 

έρνπλ ηελ πξνζππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ Γήκνπ, 

θνηλνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα επηδίδεηαη ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

 Σα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηελ αζηηθή θαη δεκνηηθή θαηάζηαζε ησλ δεκνηώλ 

ηνπ Γήκνπ [Απνθάζεσλ, Πηζηνπνηεηηθώλ, Βεβαηώζεσλ κόληκεο θαηνηθίαο θ.ι.π.], 

εθόζνλ έρνπλ ηελ πξνζππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ 

Γήκνπ. 



 

 Σηο άδεηεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ιατθώλ αγνξώλ, παξαρώξεζεο 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θ.ι.π. πνπ εθδίδνληαη από ην Γήκν, εθόζνλ έρνπλ ηελ 

πξνζππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ Γήκνπ, θνηλνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ ζα επηδίδεηαη ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

 Σνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ησλ ηειώλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί από ην Γήκν, εθόζνλ 

έρνπλ ηελ πξνζππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ Γήκνπ, 

θνηλνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα επηδίδεηαη ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

 Σηο απαληήζεηο ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηώλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο πνπ 

ρεηξίδεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, εθηόο ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο, εθόζνλ έρνπλ 

ηελ πξνζππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ Γήκνπ, θνηλνπνίεζε 

ησλ νπνίσλ ζα επηδίδεηαη ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

 Σελ αιιεινγξαθία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κε άιιεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, 

εθόζνλ έρνπλ ηελ πξνζππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ 

Γήκνπ, θνηλνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα επηδίδεηαη ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

 Σελ πξνζππνγξαθή όισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνσζνύληαη γηα ππνγξαθή από ην 

Γήκαξρν, εθόζνλ έρνπλ ήδε ππνγξαθεί από ηνπο αξκνδίνπο ππεξεζηαθνύο 

παξάγνληεο ηνπ Γήκνπ. 

 Σε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθώλ θαη ηε ζεώξεζε ηνπ αθξηβέο αληηγξάθνπ από 

πξσηόηππα έγγξαθα. 

      ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα, ηελ αξκνδηόηεηα 

ππνγξαθήο ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ζα έρνπλ νη Πξντζηάκελνη ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

      Η παξνύζα Απόθαζε ηζρύεη από ηεο ζύληαμήο ηεο, κέρξη ηξνπνπνίεζεώο ηεο κε λεόηεξε. 

 

                                                                                                       Ο Γήκαξρνο  

                                                                                               Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

-Γεληθό Γξακκαηέα Γήκνπ. 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

-Γξαθείν Γεκάξρνπ. 

-Αληηδεκάξρνπο Γήκνπ. 

-Πξ/λνπο Γηεπζύλζεσλ Γήκνπ. 

-Πξ/λνπο Σκεκάησλ Γήκνπ [κε ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Σκεκάησλ].        


