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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 
ΑΔΑ:  
Ανώγεια 24 Οκηωβπίος 2022 
Απιθμ. ππωη.:  5710 

  
ΘΕΜΑ.: «Παποσή εξοςζιοδόηηζηρ ςπογπαθήρ  «Με Ενηολή Δημάπσος» ζηοςρ    
Αναπληπωηέρ Πποϊζηαμένοςρ όλων ηων Διεςθύνζεων και Σμημάηων ηων 
ςπηπεζιών ηος Δήμος Ανωγείων. ». 
 

Απόθαζη Δημάπσος Νο 770 
 

Ο Γήκαξρνο Αλσγείσλ κ. Ιεθαλογιάννηρ .  ωκπάηηρ   έρνληαο ππόςε: 
 
 
1.  Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19,86,88 ηνπ Ν.3463/2006 «Κύξσζε Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ». 

2.  Τηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ  87  ηεύρνο  Α΄)  «Νέα  Αξρηηεθηνληθή  ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

3.  Τηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  9  παξ.  3  ηνπ  Ν.2690/1999  «Κύξσζε  ηνπ  Κώδηθα  

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο». 

4.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3584/2007 « Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ & Κνηλνηηθώλ 

Υπαιιήισλ». 

5.Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4555/2018  

 6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3861/2010 

7.  Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ (ΦΔΚ 1988 η. Β’ 07-09 

2011)θαη ηελ Τξνπνπνίεζε απηνύ (ΦΔΚ 4843/14-09-2022) 

8.  Τελ ππ΄αξηζ.  746/17-10-2022 Απόθαζε Γεκάξρνπ (:ΑΔΑ  93ΕΨΩΨΥ-ΖΟΜ) 

«Τνπνζέηεζε ππαιιήισλ ζηηο νξγαληθέο κνλαδεο  ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ» 

9.  Τελ ππ΄αξηζ.758/19-10-2022 Απόθαζε Γήκαξρνπ(ΑΓΑ: 6ΔΝΘΩΨΥ-ΞΓΜ  Οξηζκόο 
ππαιιήισλ σο Αλαπιεξσηέο ζε θελσζείζεο ή λενζπζηαζείζεο ζέζεηο 
Πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ θαηόπηλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 
Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ, κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ 
πξντζηακέλσλ θαηόπηλ επηινγήο από ην Υπεξεζηαθό Σπκβνύιην.  

 
10. Τελ αλάγθε εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπό  ηελ άκεζε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. 
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Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 
 

Δμνπζηνδνηνύκε ηνπο Αλαπιεξσηέο Πξντζηακέλνπο όισλ ησλ Γηεπζύλζεσλ θαη 

Τκεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ, λα  ππνγξάθνπλ ν θαζέλαο «Με εληνιή Γεκάξρνπ» 

δηνηθεηηθά έγγξαθα ,δηθαηνινγεηηθά ,βεβαηώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνύλ ηηο 

αξκνδηόηεηεο θαη ηα θαζήθνληα  ηεο   θάζε αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ 

Αλσγείσλ ,όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ.  

Δηδηθόηεξα εμνπζηνδνηνύκε :  

 Τελ Αναπληπώηπια Πποϊζηαμένη  Διεύθςνζηρ Διοικηηικών-Οικονομικών Υπηπεζιών 

,Τοπικήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ ,Ππογπαμμαηιζμού, Πληποθοπικήρ και Διαθάνειαρ 

και Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ  , Παιδείαρ και Πολιηιζμού    ηος  Δήμος Ανωγείων λα 

ππνγξάθεη «Με εληνιή Γεκάξρνπ» έγγξαθα θαη βεβαηώζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ηηκεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο.  

 Τελ Αναπληπώηπια Πποϊζηαμένη  Διεύθςνζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών   ηος  Δήμος 

Ανωγείων λα ππνγξάθεη «Με εληνιή Γεκάξρνπ» έγγξαθα θαη βεβαηώζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ηηκεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο 

 Τελ Αναπληπώηπια Πποϊζηαμένη ηος Τμήμαηορ Οικονομικών Υπηπεζιών  ηος  Δήμος 

Ανωγείων λα ππνγξάθεη «Με εληνιή Γεκάξρνπ» έγγξαθα θαη βεβαηώζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο. 

 Τελ Αναπληπώηπια Πποϊζηαμένη ηος Τμήμαηορ Διοικηηικών  Υπηπεζιών  ηος  Δήμος 

Ανωγείων λα ππνγξάθεη «Με εληνιή Γεκάξρνπ» έγγξαθα θαη βεβαηώζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο. 

 Τελ Αναπληπώηπια Πποϊζηαμένη ηος Τμήμαηορ Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ ,Παιδείαρ και 

Πολιηιζμού  ηος  Δήμος Ανωγείων λα ππνγξάθεη «Με εληνιή Γεκάξρνπ» 

έγγξαθα θαη βεβαηώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 

ηκήκαηνο. 

 

.Σ  ε  λ  ι  κ  έ  ρ   Δ  ι  α  η  ά  ξ  ε  ι  ρ  :  

  
1. Καηά θαλόλα, θάζε έγγξαθν πνπ αθνξά ζε ζέκαηα απνθαζηζηηθήο  αξκνδηόηεηαο ή ζε 

ζέκαηα  πνπ  αλάγνληαη  ζηε  Γηνίθεζε  θαη  Οηθνλνκηθή  δηαρείξηζε  ή  απεπζύλεηαη  πξνο 

ππεξθείκελε αξρή (Πεξηθέξεηα, Υπνπξγεία θ.ι.π.) ην νπνίν δελ έρεη απζηεξά ππεξεζηαθό 
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ραξαθηήξα ππνγξάθεηαη από ην Γήκαξρν. 

2. Οη Πξντζηάκελνη  νξγαληθώλ  κνλάδσλ  δελ  έρνπλ  δηθαίσκα  ππνγξαθήο  ζε  απνθάζεηο, 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη πξάμεηο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ.  Τα σο 

άλσ ππνγξάθνληαη αξκνδίσο από ην Γήκαξρν. 

3. Κάζε έγγξαθν, πνπ ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην Γήκν από ηνπο     Αληηδεκάξρνπο,  

ππνγξάθεηαη από ην Γήκαξρν. 

4. Όια ηα ζρέδηα έγγξαθσλ ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο από ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ  αξκόδην 

Αληηδήκαξρν,  ζα  θέξνπλ  ην  ζρεηηθό  πίλαθα  «Δηζεγεηήο,   Πξντζηάκελνο  Τκήκαηνο, 

Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο», κε ηηο αληίζηνηρεο ππνγξαθέο. Σε πεξίπησζε ππνγξαθήο από 

ηνλ αξκόδην Πξντζηάκελν Γηεύζπλζεο , ζα θέξνπλ ηνλ ίδην πίλαθα, κε ηηο ππνγξαθέο ηνπ 

Δηζεγεηή θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο. 

5. Όηαλ  πξνθύπηεη  ζέκα  εθαξκνγήο  ησλ  ζεκάησλ, πνπ  νξίδνληαη  κε  ηελ  παξνύζα,  θαη 

αλαθύπηεη δήηεκα, ην νπνίν πξνζθξνύεη ζε δηαηάμεηο Νόκνπ ππεξηζρύεη ν Νόκνο. 

6. Ζ εμνπζηνδόηεζε απηή ηζρύεη ζηα πξόζσπα πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζύλεο θαη  γηα  όζν 

δηαξθεί ν νξηζκόο  ηνπο. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ε εμνπζηνδόηεζε ηζρύεη θαη ζηα λέα 

πξόζσπα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο ζέζεηο επζύλεο. 

7. Ζ απόθαζε απηή ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

8. Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί  ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ.   

 
 
 

       Ο Δήμαπσορ Ανωγείων 
 
  

             ωκπάηηρ . Ιεθαλογιάννηρ  

ΑΔΑ: ΨΞ8ΞΩΨΥ-0ΨΚ


		2022-10-24T10:44:32+0300
	Athens




