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ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2013 

 - Ο -  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υ̟ογραφής εγγράφων «Με εντολή 

∆ηµάρχου». 

Έχοντες υ̟όψη : 

1. Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114). 

2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87). 

3. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την α̟οκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

4. Τον Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών & 

Κοινοτικών Υ̟αλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Τον Ν.3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
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οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κλ.̟.» (ΦΕΚ Α΄ 

163) και  ιδιαίτερα το άρθρο 38§2.   

6. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Καλαµάτας (ΦΕΚ Β΄ 285/13-2-2012). 

7. Τις υ̟΄ αριθµ. 24/2008 (αριθµ. ̟ρωτ. 16670/2008) και 53125/2008  

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.   

8. Την υ̟΄ αριθµ. 49/2010 (αριθµ. ̟ρωτοκ. 74572/2010) εγκύκλιο 

του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.  

9. Την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την ̟αράλληλη 

άσκηση αρµοδιοτήτων µε την ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε το 

Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.7.2013/τ.Α΄) και τη µε αριθ.427/2013 

Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (ορθή 

ε̟ανάληψη). 

10. Τις υφιστάµενες υ̟ηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη 

α̟λούστευσης των διαδικασιών µε σκο̟ό την καλύτερη και 

α̟οτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου 

Καλαµάτας και την ταχύτερη εξυ̟ηρέτηση των ̟ολιτών. 

11. Τις υ̟’αριθµ. 5 (σε ορθή ε̟ανάληψη) και  7/2013 Α̟οφάσεις 

∆ηµάρχου Καλαµάτας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκαν µε τις υ̟’αριθµ. 

269/1.10.2013 και 270/1.10.2013 όµοιες Α̟οφάσεις αντίστοιχα. 

12. Την υ̟’αριθ. 23954/7.5.2013 Α̟όφαση ∆ηµάρχου «Παροχή 

εξουσιοδότησης υ̟ογραφής εγγράφων “Με εντολή ∆ηµάρχου”». 

************** 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Τρο̟ο̟οιούµε και συµ̟ληρώνουµε  την ανωτέρω µε αριθ. 

23954/7.5.2013 Α̟όφαση ∆ηµάρχου «Παροχή εξουσιοδότησης  
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υ̟ογραφής εγγράφων “Με εντολή ∆ηµάρχου”», ως ̟ρος το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, ̟αρ. 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.6, 5.2, 5.8 και 6.8, ως εξής: 

Β.Αναθέτουµε την υ̟ογραφή µε εντολή µας, εγγράφων, 

̟ιστο̟οιητικών, α̟οφάσεων ή άλλων ̟ράξεων στους ̟αρακάτω: 

1. Στους Αντιδηµάρχους και ειδικότερα: 

1.1 …………….. 

1.2  Αντιδήµαρχο Υ̟οδοµών (Συντηρήσεων κλ̟) µε 

αρµοδιότητα την ̟αρακολούθηση των έργων συντήρησης 

όλων των υ̟οδοµών του ∆ήµου, καθώς και των 

υ̟οδοµών αθλητικών χώρων (̟ροτάσεις για µελέτες 

κατασκευής νέων χώρων, ̟ροστασίας υ̟οδοµών 

αθλητικών χώρων κλ̟), την ε̟ο̟τεία των έργων 

συντήρησης των υ̟οδοµών των Νοµικών Προσώ̟ων του 

∆ήµου (σχολεία, δρόµοι, ̟λατείες, ̟οδηλατόδροµοι, Η/Μ 

εξο̟λισµός, αθλητικές υ̟οδοµές κ.λ.̟.), την ε̟ο̟τεία και 

̟αρακολούθηση των έργων και συντηρήσεων του 

τµήµατος κυκλοφοριακού, την ε̟ο̟τεία σε θέµατα 

ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση – ε̟έκταση). Ο ανωτέρω 

ασκεί ε̟ο̟τεία στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών, κατά 

το µέρος των αρµοδιοτήτων του και την άσκηση 

ε̟ο̟τείας σε θέµατα ̟ολιτικής ̟ροστασίας. ……… 

……………………………………………………. 

1.4 Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Θεµάτων  µε αρµοδιότητα 

την ̟αρακολούθηση των οικονοµικών θεµάτων και της 

οικονοµικής ̟ορείας του ∆ήµου, τη συνεργασία µε τις 
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κρατικές αρχές ε̟ο̟τείας σε οικονοµικά θέµατα του ∆ήµου, 

την ̟αρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης των 

Νοµικών Προσώ̟ων, σε συνεργασία µε τους Προέδρους των 

∆.Σ., το σχεδιασµό της οικονοµική ̟ολιτικής του ∆ήµου και 

την άσκηση ε̟ο̟τείας και συντονισµού της υ̟ηρεσίας της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, συµ̟εριλαµβανοµένου και του 

νεοσύστατου Τµήµατος Αδειών & Ελέγχων στη ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών: 

•
 …………………………………………………………….. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων. 

•
 Εκθέσεις σφράγισης καταστήµατος, ̟ου λειτουργεί χωρίς άδεια. 

•
 Α̟οφάσεις 

�
 Προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας 

καταστήµατος και σφράγισης αυτού. 

�
 Ακύρωσης άδειας λειτουργίας καταστήµατος.  

•
 Άδειες 

�
 Λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

•
 Κάθε άλλη άδεια ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία και 

σχετίζεται µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του 

2 Στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε αρµοδιότητες: 

2.1 Παύει να ισχύει 

2.3 Παύει να ισχύει 

2.6 την ε̟ο̟τεία σε θέµατα Κληροδοτηµάτων, Αξιο̟οίησης 

της ∆ηµοτικής Περιουσίας και Λειτουργίας των Κοιµητηρίων 

•
 ……………………………………………………………. 
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•
 Α̟οφάσεις σχετικές µε τη λειτουργία των κοιµητηρίων του 

∆ήµου (εκτός των εκχωρηµένων εκ του Νόµου και της 

̟αρούσας υ̟ογραφών σ’άλλα ̟ρόσω̟α) και του υ̟ό 

κατασκευή νέου κοιµητηρίου. 

5. Στους ∆ιευθυντές ό,τι ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο και ε̟ι̟λέον: 

5.2 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

•
 …………………………………………………………………….. 

•
 Έγγραφα, τα  ο̟οία αφορούν τις ακόλουθες αρµοδιότητες 

(Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβούλιου 427/2013) :  

�
 Ύδρευση, άρδευση και α̟οχέτευση. 

�
 Τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων (άρθρο 103 του 

Ν.2696/1999),  ό̟ως ισχύει  α̟οκλειστικά και µόνο ως ̟ρος την 

Πινακίδα Ρ-69 (χώρος ελεγχόµενης στάθµευσης):  

o
   Ε̟ιβολή και Ε̟ικύρωση των διοικητικών µέτρων για 

̟αραβάσεις του χώρου ελεγχόµενης στάθµευσης (Πινακίδα Ρ-

69)  και κάθε διοικητικού µέτρου και ̟ροστίµου ̟ου αφορούν 

σε ̟αραβάσεις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό το νόµο και α̟ό τους 

κανονισµούς, ̟ου έχουν θεσµοθετήσει τα συλλογικά όργανα 

του ∆ήµου.   

�
 Καθαριότητα και συγκεκριµένα την εφαρµογή του ισχύοντος 

Κανονισµού Καθαριότητας και της κείµενης νοµοθεσίας, και 

την α̟οστολή όλων των α̟αραίτητων εγγράφων ̟ρος τους 

̟ολίτες & τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες.  

�
 Τήρηση των διατάξεων στη λειτουργία των εµ̟ορο̟ανηγύρεων, 

του υ̟αίθριου εµ̟ορίου και των λαϊκών και δηµοτικών 

αγορών.  
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�
 Υ̟αίθρια διαφήµιση και α̟οστολή τους στις αρµόδιες 

υ̟ηρεσίες. 

�
 Τήρηση διατάξεων της νοµοθεσίας για τους κοινόχρηστους 

χώρους.  

�
 Τήρηση διατάξεων στις κάθε είδους κανονιστικές α̟οφάσεις 

̟ου εκδίδει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς και των ̟άσης 

φύσης ̟ροστίµων ̟ου καθορίζονται µε τις κανονιστικές 

α̟οφάσεις. 

�
 Ε̟ίδοση των ̟άσης φύσεως εγγράφων του ∆ήµου ή άλλων 

δηµοτικών αρχών, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 

�
 Εκθέσεις  ̟ρωτοκόλλων διοικητικής α̟οβολής. 

�
 Προστασία  της δηµοτικής ̟εριουσίας. 

 

5.8 Παύει να ισχύει 

 

6. Στους Προϊσταµένους Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων: 

 

6.8 Παύει να ισχύει 

 

Μετά την ανωτέρω τρο̟ο̟οίηση η υ̟’αριθ. 23954/7.5.2013 Α̟όφασή 

µας ε̟αναδιατυ̟ώνεται και κωδικο̟οιείται ως ακολούθως : 

 

Α.Καθορίζουµε ως γενικούς κανόνες - αρχές για την υ̟ογραφή 

εγγράφων, ̟ιστο̟οιητικών, α̟οφάσεων ή άλλων ̟ράξεων τα  κάτωθι: 

1. Ο ∆ήµαρχος υ̟ογράφει: 

1.1. Όλα τα έγγραφα, ̟ου α̟ευθύνονται σε υ̟ερκείµενες αρχές, ό̟ως 

Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, αιρετές Περιφέρειες, ∆ικαστικές 
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Αρχές, καθώς και στις υ̟ηρεσίες της  Ευρω̟αϊκής  Ένωσης , σε 

∆ηµάρχους της Ελλάδας  και  ξένων κρατών. 

1.2. Κάθε έγγραφο, το ο̟οίο σχετίζεται µε τα θέµατα Ανά̟τυξης στο 

∆ήµο Καλαµάτας (̟.χ. έγγραφα σχετικά µε την υλο̟οίηση των 

έργων, ̟ου χρηµατοδοτούνται α̟ό το ΕΣΠΑ, το ΕΚΤ και το 

Π.Ε.Π Πελο̟οννήσου, τη θεώρηση σχετικών ̟ρακτικών και 

εγγράφων κλ̟).  

1.3. Κάθε έγγραφο, ̟ου αφορά σε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

των ∆ηµοτικών και Το̟ικών Κοινοτήτων. 

1.4. Κάθε έγγραφο αυξηµένης σηµασίας, έστω και αν έχει εκχωρηθεί 

το δικαίωµα υ̟ογραφής. 

 

2. Ο Αντιδήµαρχος ή ο εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

υ̟ογράφει: 

2.1. Κάθε έγγραφο του τοµέα αρµοδιότητάς του, εκτός αυτών ̟ου 

υ̟ογράφει ο ∆ήµαρχος ή ο ∆ιευθυντής.  

2.2. Κάθε έγγραφο ̟ου αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών 

οργάνων των ο̟οίων ̟ροΐσταται. 

 

3. Ο ∆ιευθυντής υ̟ογράφει: 

3.1. Κάθε έγγραφο µε αρµοδιότητα εκχωρηµένη α̟ό το Νόµο. 

3.2. ∆ελτία εργασίας ̟ροσω̟ικού. 

3.3. Εισηγήσεις για χορήγηση αδειών, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το 

νόµο, στο ̟ροσω̟ικό της ∆ιεύθυνσής του.  

 

Β.Αναθέτουµε την υ̟ογραφή µε εντολή µας, εγγράφων, 

̟ιστο̟οιητικών, α̟οφάσεων ή άλλων ̟ράξεων στους ̟αρακάτω: 

1. Στους Αντιδηµάρχους και ειδικότερα: 
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1.1. Στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Θεµάτων κλ̟ µε αρµοδιότητα 

την άσκηση ε̟ο̟τείας στη λειτουργία:  α)των ∆ιευθύνσεων  

∆ιοικητικού και ΚΕΠ, β)τη λειτουργία των ν.δ.δ.δ. και ν.̟.ι.δ. 

του ∆ήµου, γ)των δηµοτικών γραφείων στα ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα και ε̟ίσης την άσκηση ε̟ο̟τείας στην 

εφαρµογή του θεσµικού ̟λαισίου για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των λοι̟ών 

ηλεκτρονικών µέσων ̟ροβολής του ∆ήµου (µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης): 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 ∆ηλώσεις για ̟ολιτογραφήσεις οµογενών και αλλοδα̟ών. 

•
 Κατάρτιση Ετησίου Μητρώου Αρρένων και Στρατολογικών 

Πινάκων. 

•
 Βεβαιώσεις ̟ληθυσµού Το̟ικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

•
 Α̟οφάσεις  

�
 Πρόσληψης και αλλαγής ε̟ωνύµου, καθώς και ̟ρόσληψης 

̟ατρωνύµου και µητρωνύµου α̟ό ̟αιδιά, ̟ου γεννήθηκαν 

χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. 

�
 Εξελληνισµού ονοµατε̟ωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, 

οµογενών αλλοδα̟ών, ̟ου α̟οκτούν την ελληνική ιθαγένεια 

και ̟αλιννοστησάντων οµογενών, ̟ου έχουν την ελληνική 

ιθαγένεια. 

�
 ∆ηµοτολογίου (̟ροσθήκη τέκνου, µεταδηµοτεύσεις, διαγραφές, 

κλ̟). 

•
 Αλληλογραφία για τη διεκ̟εραίωση θεµάτων, ̟ου ̟ροκύ̟τουν 

α̟ό τις ανάγκες λειτουργίας των  Κ.Ε.Π. 
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•
 Αλληλογραφία και α̟αντητικά έγγραφα ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες, ̟ολίτες κ.λ.̟. 

•
 Άδειες, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία και σχετίζονται µε 

το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Ενηµερωτικά έγγραφα σε φορείς και δηµότες  για την εφαρµογή 

έργων ̟ληροφορικής και νέων τεχνολογιών. 

•
 Α̟αντήσεις  σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

1.2. Στον Αντιδήµαρχο Υ̟οδοµών (Συντηρήσεων κλ̟) µε 

αρµοδιότητα την ̟αρακολούθηση των έργων συντήρησης όλων 

των υ̟οδοµών του ∆ήµου, καθώς και των υ̟οδοµών αθλητικών 

χώρων (̟ροτάσεις για µελέτες κατασκευής νέων χώρων, 

̟ροστασίας υ̟οδοµών αθλητικών χώρων κλ̟), την ε̟ο̟τεία 

των έργων συντήρησης των υ̟οδοµών των Νοµικών 

Προσώ̟ων του ∆ήµου (σχολεία, δρόµοι, ̟λατείες, 

̟οδηλατόδροµοι, Η/Μ εξο̟λισµός, αθλητικές υ̟οδοµές κ.λ.̟.), 

την ε̟ο̟τεία και ̟αρακολούθηση των έργων και συντηρήσεων 

του τµήµατος κυκλοφοριακού, την ε̟ο̟τεία σε θέµατα 

ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση – ε̟έκταση). Ο ανωτέρω ασκεί 

ε̟ο̟τεία στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών, κατά το µέρος 

των αρµοδιοτήτων του και την άσκηση ε̟ο̟τείας σε θέµατα 

̟ολιτικής ̟ροστασίας: 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων.  

•
 Εγγράφων σχετικών µε την ̟ολιτική ̟ροστασία. 
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•
 Α̟οφάσεις ανάκλησης αδειών κυκλοφορίας αστικών 

λεωφορείων α̟ό τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου 

ηµερολογιακού έτους (άρθρο 31 Ν. 2693/2001). 

•
 Άδειες, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία και σχετίζονται µε 

το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Α̟αντήσεις σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

1.3. Στον Αντιδήµαρχο Υ̟οδοµών (Νέων Έργων κλ̟) µε 

αρµοδιότητα την ̟αρακολούθηση των Προγραµµάτων 

Χρηµατοδότησης, την οργάνωση µηνιαίας σύσκεψης για την 

̟ορεία τους, το συντονισµό για την αναζήτηση νέων 

̟ρογραµµάτων, χρηµατοδοτήσεων και ̟όρων, τη συνεχή 

̟αρακολούθηση της εξέλιξης των νέων έργων και την άσκηση 

ε̟ο̟τείας στις ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού, Ευρω̟αϊκών 

θεµάτων και Τεχνικών Υ̟ηρεσιών, κατά το µέρος των 

αρµοδιοτήτων του:  

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων. 

•
 Ενηµερωτικά έγγραφα σε φορείς και δηµότες  για την εφαρµογή 

κοινοτικών, ̟εριφερειακών ̟ρογραµµάτων. 

•
 Άδειες  

�
 Άσκησης ε̟αγγέλµατος τεχνιτών ε̟ισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτο̟οδηλάτων. 

�
 Άσκησης ε̟αγγέλµατος οδικού µεταφορέα ε̟ιβατών και 

εµ̟ορευµάτων. 
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�
 Εκγυµναστών και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υ̟οψηφίων 

οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. 

�
 Ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ε̟ισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτο̟οδηλάτων και λοι̟ών 

συναφών εγκαταστάσεων. 

�
 Εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, 

̟λυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και 

τα̟ητοκαθαριστηρίων. 

�
 Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 4 του Π.∆. 78/2006 (ΦΕΚ  

Α΄ 80) και των σχετικών Κ.Υ.Α. για την εγκατάσταση, 

λειτουργία και τη συντήρηση ανελκυστήρων. 

�
 Εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, 

φωτεινών ε̟ιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών 

µηχανηµάτων.  

•
 Κάθε άλλη άδεια, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία και 

σχετίζεται µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και ε̟ισκευής 

αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). 

•
 Εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και ε̟ισκευής 

αυτοκινήτων για το̟οθέτηση συστηµάτων ̟εριορισµού 

ταχυτήτων. 

•
 Θεώρηση των Καρτών Ε̟ιθεώρησης και Ε̟ισκευών των 

ενοικιαζόµενων οχηµάτων. 

•
 Α̟αντήσεις σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

1.4. Στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Θεµάτων  µε αρµοδιότητα 

την ̟αρακολούθηση των οικονοµικών θεµάτων και της 

οικονοµικής ̟ορείας του ∆ήµου, τη συνεργασία µε τις κρατικές 



 
12 

αρχές ε̟ο̟τείας σε οικονοµικά θέµατα του ∆ήµου, την 

̟αρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης των Νοµικών 

Προσώ̟ων, σε συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆.Σ., το 

σχεδιασµό της οικονοµική ̟ολιτικής του ∆ήµου και την άσκηση 

ε̟ο̟τείας και συντονισµού της υ̟ηρεσίας της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών, συµ̟εριλαµβανοµένου και του νεοσύστατου 

Τµήµατος Αδειών & Ελέγχων στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών: 

•
 Όλες τις Α̟οφάσεις Ανάληψης Υ̟οχρέωσης και τις Προτάσεις 

(ή Εκθέσεις Ανάληψης Υ̟οχρέωσης) ως ∆ιατάκτης της 

Υ̟ηρεσίας. 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Άδειες κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλού και ̟ανηγυριών και 

κάθε άλλη άδεια ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία και 

σχετίζεται µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Βεβαιωτικούς καταλόγους–̟εριλη̟τικές καταστάσεις, 

καταστάσεις διαγραφών και διαβιβαστικά αυτών. 

•
 Συµφωνητικά ̟αραχώρησης αιγιαλού.  

•
 Α̟οφάσεις βεβαιώσεων  τελών κοινοχρήστων χώρων – 0,5% - 

5% - διαφηµίσεων – Τ.Α.Π. – Φ.Η.Χ. – τελών καθαριότητας. 

•
 Α̟οφάσεις ε̟ιβολής ̟ροστίµων.  

•
 Βεβαιώσεις Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π).       

•
 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

•
 Συµβάσεις Προµηθειών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

•
 Ειδο̟οιητήρια και ενηµερωτικά  έγγραφα σε ̟ολίτες. 
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•
 Α̟αντήσεις σε αιτήµατα φορέων,  ̟ολιτών και ̟ροµηθευτών. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων. 

•
 Εκθέσεις σφράγισης καταστήµατος, ̟ου λειτουργεί χωρίς άδεια. 

•
 Α̟οφάσεις 

�
 Προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας 

καταστήµατος και σφράγισης αυτού. 

�
 Ακύρωσης άδειας λειτουργίας καταστήµατος.  

•
 Άδειες 

�
 Λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

•
 Κάθε άλλη άδεια ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία και 

σχετίζεται µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

 

1.5. Στον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου µε 

αρµοδιότητα την ̟αρακολούθηση σε καθηµερινή βάση των 

εργασιών καθαριότητας του ∆ήµου, τη λειτουργία των 

συνεργείων, καθώς και την ̟ροώθηση της ̟ολιτικής του 

∆ήµου σε θέµατα καθαριότητας, ανακύκλωσης, διαχείρισης 

µ̟άζων κ.α, την ε̟ο̟τεία και ̟αρακολούθηση της ̟ορείας των 

καθηµερινών εργασιών και εργολαβιών της Υ̟ηρεσίας 

Γεωτεχνικών και της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας: 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων. 

•
 Ενηµερώσεις και οδηγίες σε ̟ολίτες, φορείς και ε̟αγγελµατίες 

για την ορθή συµµετοχή τους στα ̟ρογράµµατα καθαριότητας 

και ανακύκλωσης. 
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•
 Αλληλογραφία µε Συλλογικά Συστήµατα Ανακύκλωσης 

διαφόρων τύ̟ων α̟ορριµµάτων και Οικολογικές Οργανώσεις.  

•
 Βεβαιώσεις  χρήσης  βοσκοτό̟ων.  

•
 Βεβαιώσεις  ανόρυξης αρδευτικών γεωτρήσεων. 

•
 Ανακοινώσεις ̟ρος τη ∆ιεύθυνση Γεωργίας. 

•
 Ειδο̟οιήσεις καθαρισµού οικο̟έδων και λοι̟ών ακαλύ̟των 

χώρων.  

•
 Άδειες, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία και σχετίζονται µε 

το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Α̟αντήσεις  σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

1.6. Στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικών Θεµάτων µε αρµοδιότητα την 

άσκηση ε̟ο̟τείας για την οµαλή λειτουργία όλων των 

κοινωνικών δοµών του ∆ήµου, συµ̟εριλαµβανοµένων και 

όσων διοικητικά ανήκουν στα Νοµικά Πρόσω̟α ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου, την άσκηση ε̟ο̟τείας και 

φροντίδας για την καλή λειτουργία του ̟ρογράµµατος 

«Βοήθεια στο Σ̟ίτι», του ∆ηµοτικού Παντο̟ωλείου, του 

∆ηµοτικού Συσσιτίου, του ∆ηµοτικού Ιατρείου κ.λ.̟., τη 

συνεργασία µε εθελοντικές οργανώσεις και φορείς του ∆ήµου 

µε αντίστοιχο έργο, της ̟ροώθησης της ̟ρόνοιας για 

Ευαίσθητες Κοινωνικά Οµάδες (Α.Μ.Ε.Α. αθίγγανοι, 

µετανάστες κ.λ.̟.) και της άσκησης ε̟ο̟τείας στη ∆ιεύθυνση 

Πρόνοιας: 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Άδειες  
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�
 Ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων ̟αιδικής Πρόνοιας σε 

ιδιώτες, και σε συλλόγους ή σωµατεία, ̟ου ε̟ιδιώκουν 

φιλανθρω̟ικούς σκο̟ούς. 

�
 Ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών ̟αιδικών ή 

βρεφονη̟ιακών σταθµών. 

�
 ∆ιενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρω̟ικών 

αγορών. 

•
 Α̟οφάσεις 

�
 Οικονοµικής ενίσχυσης αυτοστεγαζόµενων και ε̟ιβολής 

κυρώσεων για ̟αραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας. 

�
 Καταβολής ε̟ιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, 

ανασφάλιστους ̟αρα̟ληγικούς, τετρα̟ληγικούς και 

ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους 

̟ρος εργασία, υ̟οφέροντες α̟ό εγκεφαλική ̟αράλυση 

(σ̟αστικούς), α̟ροστάτευτους ανήλικους, υ̟οφέροντες α̟ό 

αιµολυτική αναιµία και βαριά ανά̟ηρους, καθώς και σε λοι̟ά 

άτοµα δικαιούµενα ̟αροχής κοινωνικής ̟ροστασίας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.∆. 57/1973 (ΦΕΚ Α΄ 149), της σχετικής 

νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. 

�
 Παροχής κοινωνικής ̟ροστασίας. 

�
 Χορήγησης  της Κάρτας Ανα̟ηρίας.  

�
 Έκδοσης  ̟ιστο̟οιητικών οικονοµικής αδυναµίας. 

�
 Έγκρισης  του ̟ροϋ̟ολογισµού των φιλανθρω̟ικών σωµατείων 

και ιδρυµάτων.   

•
 Κάθε άλλη άδεια ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία και 

σχετίζεται µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 ∆ηλώσεις  τέλεσης ̟ολιτικών γάµων. 

•
 Άδειες ̟ολιτικών γάµων. 
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•
 Α̟αντήσεις  σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

2. Στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε αρµοδιότητες: 

2.1. µε αρµοδιότητες  την άσκηση ε̟ο̟τείας σε θέµατα Παιδείας: 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Α̟οφάσεις 

�
 Μεταφοράς µαθητών  

�
 Εγκατάστασης, µεταφοράς ή ε̟ισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων 

(κυρίων, δευτερευουσών, ̟ρόσθετων και ̟αραλλήλων) στα 

σχολεία. 

�
 Ε̟ιβολής κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς 

και κηδεµόνες, ̟ου δεν εγγράφουν τα ̟αιδιά τους στο σχολείο 

και αµελούν για την τακτική φοίτησή τους. 

•
 Άδειες 

�
 Ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων 

(ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών 

και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Β.∆. 16/1966 (ΦΕΚ  Α΄ 7). 

•
 Κάθε άλλη άδεια ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία και 

σχετίζεται µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Α̟αντήσεις  σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

2.2.την ε̟ο̟τεία σε θέµατα αγροτικά και γενικά την ̟ολιτική 

αγροτικής ανά̟τυξης: 
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•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων.  

•
 Άδειες, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία και σχετίζονται µε 

το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Α̟αντήσεις σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

2.3.την ε̟ο̟τεία στο δηµοτικό φυτώριο: 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων.  

•
 Άδειες, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία και σχετίζονται µε 

το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Α̟αντήσεις σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

 

 

2.4.την ε̟ο̟τεία σε θέµατα Κληροδοτηµάτων, Αξιο̟οίησης της 

∆ηµοτικής Περιουσίας και Λειτουργίας των Κοιµητηρίων: 

•
 Προϋ̟ολογισµούς  – Α̟ολογισµούς  κληροδοτηµάτων. 

•
 Χ.Ε.Π. κληροδοτηµάτων. 

•
 Θεωρήσεις  Γραµµατίων  είσ̟ραξης κληροδοτηµάτων.  

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων.  
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•
 Άδειες, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία και σχετίζονται µε 

το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Α̟αντήσεις σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 

•
 Α̟οφάσεις σχετικές µε τη λειτουργία των κοιµητηρίων του 

∆ήµου (εκτός των εκχωρηµένων εκ του Νόµου και της 

̟αρούσας υ̟ογραφών σ’άλλα ̟ρόσω̟α) και του υ̟ό 

κατασκευή νέου κοιµητηρίου. 

 

2.5.την ε̟ο̟τεία σε θέµατα ̟ολεοδοµίας και ανά̟τυξης: 

•
 Εισηγήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σχετικής  

̟ροµήθειας, διαγωνισµού έργου  ή ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

•
 Εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα. 

•
 Λογαριασµούς  σχετικών  έργων. 

•
 Έγγραφα ̟ου αφορούν την Υ̟ηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου 

(Πολεοδοµία) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4030/2011 και 

της υ̟’αριθµ. 7533/13-2-2012 Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και 

Εσωτερικών.  

•
 Έγγραφα, ̟ου αφορούν στη διαχείριση των ̟ερι̟τέρων στο 

σύνολό τους (̟.χ. εγκατάσταση και λειτουργία των ̟ερι̟τέρων, 

άδειες εκµετάλλευσης ̟ερι̟τέρων κλ̟). 

•
 Α̟οφάσεις 

�
 Για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των ̟εριοχών, εντός 

των ο̟οίων οι όψεις των κτιρίων ̟ρέ̟ει να α̟ο̟ερατώνονται 

µέσα σε 6 µήνες α̟ό την έκδοση της οικοδοµικής αδείας ή της 

ανωτέρω α̟όφασης σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 22§6 

Ν.1577/1985 (ΦΕΚ  Α΄ 210). 
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�
 Έγκρισης δοµικής κατασκευής κεραίας σταθµού στην ξηρά 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α΄ 46) και το 

άρθρο 24Α΄§5 εδάφιο ε΄ του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ Α΄ 129), ό̟ως 

ισχύει και ε̟ιβολής κυρώσεων στους ̟αραβάτες. 

•
 Προκαταρκτική ̟ρόταση ανά̟λασης ορισµένης ̟εριοχής 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 9 και 10 Ν.2508/1997 

(ΦΕΚ Α΄ 124). 

•
 Βεβαιώσεις ̟αλαιότητας κτηρίων, οικοδοµών κλ̟ για 

̟ερι̟τώσεις εντός των ορίων των ∆ηµοτικών και Το̟ικών 

Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας. 

•
 Άδειες 

�
 Ίδρυσης υ̟εραγορών λιανικού εµ̟ορίου. 

�
 Άσκησης υ̟αίθριου ̟λανόδιου εµ̟ορίου. 

�
 Συµµετοχής στις Κυριακάτικες Αγορές. 

�
 Σε ̟ρόσω̟ο, ̟ου διατηρεί κατάστηµα ̟ώλησης σκύλων ή   

γατών (µετά α̟ό έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και τη 

σχετική άδεια λειτουργίας καταστήµατος. 

�
 Ε̟αγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη ̟ερι̟οίησης χεριών 

και ̟οδιών. 

�
 Λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του Ν.3377/2005.  

�
 Οργάνωσης εκθέσεων (εκτός των διεθνών). 

�
 Καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή 

̟ροσωρινά ή υ̟αίθριων ή µικτών. 

�
 Ε̟αγγελµατικών και ̟αραγωγικών, καθώς και κάθε άλλου 

συναφούς αντικειµένου για τις Λαϊκές Αγορές. 

�
 Κάθε άλλη άδεια ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία και 

σχετίζεται µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 

•
 Α̟αντήσεις  σε αιτήµατα φορέων και ̟ολιτών. 
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2.6.  για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Άριος & Θουρίας στο ∆ηµοτικό   

Σύµβουλο Ιωάννη Μανδηλάρη 

•
 Βεβαιώσεις ̟αλαιότητας κτηρίων, οικοδοµών κλ̟ για 

̟ερι̟τώσεις εντός των ορίων των Το̟ικών Κοινοτήτων των 

∆ηµοτικών Ενοτήτων Άριος & Θουρίας. 

 

2.7.  για τη ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών στο ∆ηµοτικό  Σύµβουλο 

Κωνσταντίνο Μωραγιάννη 

•
 Βεβαιώσεις ̟αλαιότητας κτηρίων, οικοδοµών κλ̟ για 

̟ερι̟τώσεις εντός των ορίων των Το̟ικών Κοινοτήτων της 

∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών. 

 

3. Στους Προέδρους και Εκ̟ροσώ̟ους των ∆ηµοτικών και Το̟ικών 

Κοινοτήτων: 

•
 Βεβαιώσεις, ̟ου αφορούν σε ̟ρόσω̟α και στοιχεία, ως 

ακολούθως: 

�
 Μόνιµης κατοικίας. 

�
 Κυρίου ε̟αγγέλµατος. 

�
 Χορήγησης αγροτικής άδειας σε στρατεύσιµους. 

�
 Ο̟οιασδή̟οτε βεβαίωσης και εν γένει εγγράφου, ̟ου 

α̟αιτείται σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας των 

Κοιµητηρίων µε υ̟οχρέωση κοινο̟οίησης στο αρµόδιο Τµήµα 

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.  

�
 Εκτροφής ζώων. 

�
 Καλλιέργειας – ̟αραγωγής αγροτικών ̟ροϊόντων.  

�
 Έκδοσης  άδειας αγροτικού αυτοκινήτου. 
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Οι  ως άνω βεβαιώσεις και έγγραφα θα χορηγούνται σύµφωνα µε 

τις ̟αρα̟άνω διακρίσεις α̟ό τους Προέδρους και τους 

Εκ̟ροσώ̟ους των Το̟ικών και των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων (§3) 

και τους ορισθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους για τις ∆ηµοτικές 

Ενότητες Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαµάτας (2§7, 8 & 9) 

υ̟ό τις εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: 

1. Για τους Προέδρους ή Εκ̟ροσώ̟ους των Το̟ικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων θα ̟ρέ̟ει να ̟ρόκειται για ̟ερι̟τώσεις εντός των ορίων της 

Το̟ικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας της ο̟οίας έχουν εκλεγεί. 

2. Για τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Άριος, 

Αρφαρών, Θουρίας και Καλαµάτας θα ̟ρέ̟ει να ̟ρόκειται για 

̟ερι̟τώσεις εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας της ο̟οίας έχουν 

οριστεί. 

3. Ο ενδιαφερόµενος ̟ολίτης θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει σχετική αίτηση στις 

υ̟ηρεσίες της κατά τό̟ον αρµοδίας ∆ηµοτικής Ενότητας, η ο̟οία θα 

̟ρωτοκολλείται δια του ηλεκτρονικού ̟ρωτοκόλλου του ∆ήµου και µόνο, 

και θα χορηγείται το αιτούµενο έγγραφο α̟ευθείας ανάλογα και µε την 

̟ερί̟τωση α̟ό τον Πρόεδρο ή τον Εκ̟ρόσω̟ο της Κοινότητας ή τον 

∆ηµοτικό Σύµβουλο κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας. Αν η αίτηση  υ̟οβληθεί 

σε κατά τό̟ον αναρµόδια ∆ηµοτική Ενότητα, τότε αυτή θα διαβιβάζεται 

δια του ηλεκτρονικού ̟ρωτοκόλλου και του βιβλίου διεκ̟εραίωσης στην 

κατά τό̟ον αρµόδια ∆ηµοτική Ενότητα. 

4. Τα εν λόγω έγγραφα ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση θα εκδίδονται α̟ό τον 

Πρόεδρο ή τον Εκ̟ρόσω̟ο της Το̟ικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας ή το 

∆ηµοτικό Σύµβουλο, εφόσον αυτός έχει ιδίαν αντίληψη και σύµφωνα 

̟άντα µε όσα ο νόµος ορίζει. Σε ̟ερί̟τωση, ̟ου δε γνωρίζει ε̟ί του 

αιτούµενου θέµατος, δύναται να ζητηθεί η  σύγκληση του αρµοδίου κατά 

τό̟ον Συµβουλίου της Το̟ικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας (ό̟ου κατά 

̟ερί̟τωση υ̟άρχει), για να α̟οφανθεί αυτό, είτε να ζητηθεί η 
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̟ροσκόµιση οιουδή̟οτε δικαιολογητικού κριθεί ως αναγκαίο κατά 

̟ερί̟τωση (εκκαθαριστικά, ένορκες βεβαιώσεις, υ̟εύθυνες δηλώσεις 

κ.λ.̟.). Αν ακόµη και τότε υ̟άρξει αδυναµία α̟άντησης, ο 

ενδιαφερόµενος θα µ̟ορεί να α̟ευθύνεται στον αρµόδιο αντιδήµαρχο του 

∆ήµου. 

5. Οιοδή̟οτε άλλο έγγραφο, ̟λην των ανωτέρω, θα χορηγείται α̟ό τις 

υ̟ηρεσίες του ∆ήµου στις ∆ηµοτικές Ενότητες ανάλογα µε το 

υ̟οβαλλόµενο αίτηµα. 

6. Το ̟ρωτόκολλο, το ο̟οίο είναι ηλεκτρονικό, είναι ένα και ενιαίο για όλο 

το ∆ήµο Καλαµάτας και η διακίνηση της αλληλογραφίας θα γίνεται µόνο 

µέσω αυτού. Κατά συνέ̟εια η κάθε Το̟ική ή ∆ηµοτική Κοινότητα δεν θα 

έχει δικό της, διακριτό ̟ρωτόκολλο (έστω και για διακίνηση της 

αλληλογραφίας εντός των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου), αλλά θα χρησιµο̟οιεί 

το ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου δια των υ̟ηρεσιών της 

∆ηµοτικής Ενότητας στην ο̟οία υ̟άγεται. Για τη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Βέργας- µέχρι να λειτουργήσει στο ∆ηµοτικό Γραφείο Βέργας το 

ηλεκτρονικό ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου- θα εξυ̟ηρετείται α̟ό την υ̟ηρεσία 

̟ρωτοκόλλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµάτας. Όσον αφορά τις 

Το̟ικές Κοινότητες µελλοντικά θα γίνει ηλεκτρονική σύνδεση αυτών µε 

τις υ̟ηρεσίες του ∆ήµου (̟ρωτόκολλο κλ̟). Οι αιτήσεις των ̟ολιτών, 

̟ρος εξυ̟ηρέτησή τους, κυρίως στις α̟οµακρυσµένες Κοινότητες, θα 

µ̟ορούν να ̟αραλαµβάνονται α̟ό τους Προέδρους ή τους ορισθέντες 

Γραµµατείς αυτών, οι ο̟οίοι µε δική τους ευθύνη θα φροντίζουν για την 

̟ρωτοκόλλησή τους. 

7. Οι Το̟ικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες δεν θα διαθέτουν δική τους 

σφραγίδα και η σφράγιση εγγράφων, βεβαιώσεων κλ̟ θα γίνεται µε τις 

σφραγίδες του ∆ήµου, ̟ου υ̟άρχουν στις υ̟ηρεσίες κάθε ∆ηµοτικής 

Ενότητας.  
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8. Όλα τα έγγραφα και βεβαιώσεις θα κοινο̟οιούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(λόγος ακυρότητας) στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών του ∆ήµου.  

 

4. Στο Γενικό Γραµµατέα,   ο ο̟οίος ̟ροΐσταται µετά τον ∆ήµαρχο: 

4.1.των Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου. 

4.2.της Νοµικής Υ̟ηρεσίας  (ευθύνη λειτουργίας, κατανοµή 

υ̟οθέσεων στους δικηγόρους, ̟αρακολούθηση ̟ορείας 

υ̟οθέσεων, εντολή στους δικηγόρους για έκδοση 

γνωµοδοτήσεων). 

4.3.του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4.4.του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιοικητικής Βοήθειας &    

Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών. 

Πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 38 του Ν.3801/2009 και 

στον ισχύοντα κάθε φορά Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου  και  ̟ου αφορούν στην 

υ̟ογραφή των α̟οφάσεων χορήγησης αδειών µε ή χωρίς α̟οδοχές 

και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό όλων 

των υ̟αλλήλων του ∆ήµου και την υ̟ογραφή: 

•
 Α̟αραίτητων εγγράφων µετακίνησης ∆ηµάρχου. 

•
 ∆ελτίων εργασίας ̟ροσω̟ικού για το ̟ροσω̟ικό ̟ου υ̟άγεται 

στην οργανωτική δοµή του ∆ηµάρχου. 

•
 Μισθοδοτικών καταστάσεων. 

•
 ∆ηλώσεων ατυχήµατος εργαζοµένων. 

•
 Πράξεων ̟ερικο̟ής α̟οδοχών λόγω αδικαιολογήτου α̟ουσίας. 

•
 Πράξεων καταλογισµού λόγω συµµετοχής σε α̟εργία-στάση. 

•
 Εγγράφων σχετικών µε την ̟αρα̟οµ̟ή στις αρµόδιες 

υγειονοµικές Ε̟ιτρο̟ές του ̟ροσω̟ικού του ∆ήµου. 

•
 Καταστάσεων καταβολής µισθωµάτων ακινήτων.  
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•
 ∆ελτίων και καταστάσεων µισθωµάτων µηχανηµάτων. 

•
  ∆ηλώσεων ̟ρος τη ∆.Ο.Υ (Ε9–Φ.Μ.Α.Π.– α̟όδοση χαρτοσήµου 

κ.λ.̟.). 

•
 Βεβαιώσεων του γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα 

̟αραλαβής και σε ̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού 

α̟αιτείται σύµφωνα µε το νόµο.  

•
 Βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας. 

•
 Βεβαιώσεων σε τρά̟εζες και οργανισµούς.  

•
 Υ̟ηρεσιακών Σηµειωµάτων στον Ε̟ίτρο̟ο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

•
 Εγκρίσεων της  κίνησης όλων των οχηµάτων εκτός των ορίων 

του ∆ήµου.  

•
 Εγγράφων σχετικών µε τους νοµικούς συµβούλους. 

•
 Παραλαβής ∆ικογράφων. 

•
 Προσκλήσεων υ̟ηρεσιακών συσκέψεων. 

•
 Εισηγήσεων στον ∆ήµαρχο για την βελτίωση της λειτουργίας 

των Υ̟ηρεσιών. 

•
 Εισηγήσεων για την ̟ορεία υλο̟οίησης των α̟οφάσεων των 

συλλογικών οργάνων του ∆ήµου. 

•
 Αλληλογραφίας µε υ̟ηρεσίες, φορείς και ̟ολίτες.  

 

5. Στους ∆ιευθυντές, ότι ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο και ε̟ι̟λέον: 

5.1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών  

•
 Εισηγήσεις:  

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 

�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 
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�
 Προκήρυξης διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟ροµήθειας.  

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών    

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

•
 Αλληλογραφία- υ̟ηρεσιακά  σηµειώµατα ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Κάθε έγγραφο, ̟ου αφορά στην υ̟ηρεσιακή κατάσταση των 

Υ̟αλλήλων  του ∆ήµου.   

•
 Α̟αντητικά έγγραφα– διαβιβαστικά ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες.  

•
 Αναγγελίες  ̟ρόσληψης –α̟οχώρησης ̟ροσω̟ικού ̟ρος τον        

ΟΑΕ∆ και την Ε̟ιθεώρηση Εργασίας. 

•
 Α̟οφάσεις ∆ηµάρχου κατάταξης Βαθµού και Μισθολογικού 

Κλιµακίου του ̟ροσω̟ικού.  

•
 Πιστο̟οιητικά  υ̟ηρεσιακών µεταβολών. 

•
 Βεβαιώσεις: 

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

 

5.2.∆ιεύθυνση Οικονοµικών  

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Σε θέµατα διαχείρισης της γενικής α̟οθήκης του ∆ήµου. 

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 
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�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών.  

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟ροµηθειών.  

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

•
 Αλληλογραφία - υ̟ηρεσιακά  σηµειώµατα ̟ρος άλλες 

υ̟ηρεσίες του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά  έγγραφα– διαβιβαστικά  ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες. 

•
 Βεβαιώσεις: 

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

•
 Έγγραφα, τα  ο̟οία αφορούν τις ακόλουθες αρµοδιότητες 

(Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβούλιου 427/2013) :  

�
 Ύδρευση, άρδευση και α̟οχέτευση. 

�
 Τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων (άρθρο 103 του 

Ν.2696/1999),  ό̟ως ισχύει  α̟οκλειστικά και µόνο ως ̟ρος την 

Πινακίδα Ρ-69 (χώρος ελεγχόµενης στάθµευσης):  

o
   Ε̟ιβολή και Ε̟ικύρωση των διοικητικών µέτρων για 

̟αραβάσεις του χώρου ελεγχόµενης στάθµευσης (Πινακίδα Ρ-

69)  και κάθε διοικητικού µέτρου και ̟ροστίµου ̟ου αφορούν 

σε ̟αραβάσεις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό το νόµο και α̟ό τους 
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κανονισµούς, ̟ου έχουν θεσµοθετήσει τα συλλογικά όργανα 

του ∆ήµου.   

�
 Καθαριότητα και συγκεκριµένα την εφαρµογή του ισχύοντος 

Κανονισµού Καθαριότητας και της κείµενης νοµοθεσίας, και 

την α̟οστολή όλων των α̟αραίτητων εγγράφων ̟ρος τους 

̟ολίτες & τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες.  

�
 Τήρηση των διατάξεων στη λειτουργία των εµ̟ορο̟ανηγύρεων, 

του υ̟αίθριου εµ̟ορίου και των λαϊκών και δηµοτικών 

αγορών.  

�
 Υ̟αίθρια διαφήµιση και α̟οστολή τους στις αρµόδιες 

υ̟ηρεσίες. 

�
 Τήρηση διατάξεων της νοµοθεσίας για τους κοινόχρηστους 

χώρους.  

�
 Τήρηση διατάξεων στις κάθε είδους κανονιστικές α̟οφάσεις 

̟ου εκδίδει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς και των ̟άσης 

φύσης ̟ροστίµων ̟ου καθορίζονται µε τις κανονιστικές 

α̟οφάσεις. 

�
 Ε̟ίδοση των ̟άσης φύσεως εγγράφων του ∆ήµου ή άλλων 

δηµοτικών αρχών, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 

�
 Εκθέσεις  ̟ρωτοκόλλων διοικητικής α̟οβολής. 

�
 Προστασία  της δηµοτικής ̟εριουσίας. 

 

5.3.∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού,  Ανά̟τυξης & Ευρω̟αϊκών 

Θεµάτων 

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 
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�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών.  

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής µελέτης. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής έργου. 

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

•
 Αλληλογραφία - υ̟ηρεσιακά  σηµειώµατα ̟ρος άλλες 

υ̟ηρεσίες του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά  έγγραφα– διαβιβαστικών   ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες. 

•
 Βεβαιώσεις:  

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

�
 Περάτωσης έργου.  

�
 Καλής εκτέλεσης έργου. 

•
 Υ̟οβολή ̟ρακτικών Ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού έργου στα 

αρµόδια όργανα. 

•
 Κοινο̟οίηση α̟όφασης αρµοδίων οργάνων κατακύρωσης 

διαγωνισµών.  

•
 Έγγραφο ̟ρος το µειοδότη για την ̟ροσκόµιση 

δικαιολογητικών.  

•
 Κλήση αναδόχου για την υ̟ογραφή σύµβασης. 
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•
 Έγγραφο για έλεγχο εγκυρότητας εγγυητικών ε̟ιστολών καλής 

εκτέλεσης. 

 

5.4.∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών 

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Ενοικίασης κάθε είδους οχήµατος ̟ρος το ∆ήµαρχο. 

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 

�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών.  

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών, ̟αραλαβής 

µελέτης,  ̟αραλαβής έργου,  ̟αραλαβής ̟ροµηθειών. 

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

�
 Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 

Πρωτοκόλλου  Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος Έργου 

(Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) 

�
 Έγκρισης ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εκτέλεσης έργου. 

•
 Αλληλογραφία-υ̟ηρεσιακά σηµειώµατα ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά έγγραφα-διαβιβαστικά ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες. 

•
 Αιτήµατα ̟ρος τις διαχειριστικές αρχές ̟ροέγκρισης 

λογαριασµού έργου, ̟αράτασης ̟ροθεσµίας εκτέλεσης έργου, 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & Πρωτοκόλλου 

Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος Έργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) 

•
 Βεβαιώσεις:  
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�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

�
 Περάτωσης έργου, ̟εραίωσης εργασιών.  

�
 Καλής εκτέλεσης έργου.  

�
 Ανεκτέλεστου µέρους εργασιών ̟ου ορίζονται στη σύµβαση. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟. 

•
 Ενηµερωτικά έγγραφα  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Αλληλογραφία  µε αναδόχους έργων. 

•
 Έγγραφα, βεβαιώσεις, διαβιβαστικά κ.λ̟. µε τεχνικό 

̟εριεχόµενο. 

•
 Έγγραφα, ̟ου έχουν σχέση µε την υλο̟οίηση-εκτέλεση έργων 

και µελετών (̟.χ. διαβιβαστικά, εντολές ε̟ιβλε̟όντων στους 

αναδόχους, αλληλογραφία µε εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες κ.λ.̟.).  

•
 Χορήγηση ̟ιστο̟οιητικών εµ̟ειρίας των εργολάβων. 

•
 Ε̟ιµετρήσεις των έργων. 

•
 Μηνιαία δελτία ̟αρακολούθησης έργου. 

•
 Έγκριση α̟οτµήσεων ̟εζοδροµίων. 

•
 Α̟όφαση ε̟ίβλεψης έργων.  

•
 Ειδο̟οιήσεις για έκθεση α̟όψεων - αντιρρήσεων ̟ριν την 

ε̟ιβολή διοικητικής ̟οινής – κύρωσης. 

•
 Καταστάσεις χιλιοµετρικής α̟οζηµίωσης. 

 

5.5.∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υ̟ηρεσιών  

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Ενοικίασης κάθε είδους οχήµατος ̟ρος το ∆ήµαρχο. 
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�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 

�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές.  

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης  Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης της Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟αρεχόµενης 

υ̟ηρεσίας  και ̟ροµήθειας.  

�
 Παράτασης ̟ροθεσµίας εκτέλεσης της ̟αροχής υ̟ηρεσιών.  

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

•
 Αλληλογραφία-υ̟ηρεσιακά  σηµειώµατα  ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά έγγραφα-διαβιβαστικά ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες.   

•
 Βεβαιώσεις:  

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

�
 Περαίωσης της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας. 

�
 Καλής εκτέλεσης της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας.  

�
 Ανεκτέλεστου µέρους εργασιών ̟ου ορίζονται στη σύµβαση. 

•
 Πιστο̟οιητικά  εµ̟ειρίας των εργολη̟τών. 

•
 Ε̟ιµετρήσεις  των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών. 

•
 Α̟οφάσεις  ε̟ίβλεψης ̟αροχής υ̟ηρεσιών. 

•
 Καταστάσεις  χιλιοµετρικής α̟οζηµίωσης. 
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•
 Αλληλογραφία  µε αναδόχους  ̟αροχής υ̟ηρεσίας – 

̟ροµήθειας. 

 

5.6.∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων και Οχηµάτων 

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Ενοικίασης κάθε είδους οχήµατος ̟ρος το ∆ήµαρχο. 

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 

�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών.  

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής µελέτης. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής έργου. 

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

•
 Αλληλογραφία- υ̟ηρεσιακά  σηµειώµατα ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά έγγραφα–διαβιβαστικά  ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες. 

•
 Βεβαιώσεις:  

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

�
 Περάτωσης έργου.  

�
 Καλής εκτέλεσης έργου.  
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•
 Υ̟οβολής  ̟ρακτικών Ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού έργου στις 

Ε̟ιτρο̟ές. 

•
 Κοινο̟οίηση α̟όφασης Ε̟ιτρο̟ών κατακύρωσης 

διαγωνισµών.  

•
 Έγγραφα ̟ρος το µειοδότη για την ̟ροσκόµιση 

δικαιολογητικών.  

•
 Κλήση  αναδόχου για την υ̟ογραφή σύµβασης. 

 

5.7.∆ιεύθυνση Κ.Ε.Π. 

•
 Αλληλογραφία-υ̟ηρεσιακά σηµειώµατα ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά έγγραφα– διαβιβαστικά ̟ρος άλλους οργανισµούς 

και δηµόσιες υ̟ηρεσίες. 

 

 

5.8.∆ιεύθυνση Πρόνοιας  

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 

�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών.  

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟ροµηθειών. 

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 
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•
 Αλληλογραφία - υ̟ηρεσιακά σηµειώµατα ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά έγγραφα–διαβιβαστικά  ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες. 

•
 Βεβαιώσεις:  

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

 

5.9.∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας (Υ̟ηρεσία ∆όµησης) 

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 

�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών.  

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟ροµηθειών. 

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

•
 Αλληλογραφία-υ̟ηρεσιακά σηµειώµατα  ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά έγγραφα–διαβιβαστικά  ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες.   

•
 Βεβαιώσεις:  
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�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

•
 Α̟οδεικτικά  ε̟ίδοσης ̟αραχωρητηρίων. 

•
 Α̟αντήσεις για καταµέτρηση και κύρωση ε̟ικειµένων και 

ρυµοτοµούµενων οικο̟έδων. 

•
 Σύνταξη  ̟ίνακα ε̟ικειµένων. 

•
 Προέγκριση  για ιδιοκτησίες δί̟λα σε ρέµα. 

•
 Υλο̟οίηση  ρυµοτοµικών – οικοδοµικών γραµµών. 

•
 Βεβαιώσεις:  

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 

�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

�
 ∆ήλωσης ιδιοκτησιών. 

�
 Προέγκρισης καταστηµάτων.  

�
 Καταλληλότητας κυρίας χρήσης καταστηµάτων. 

�
 Υψοµέτρου.  

�
 Ορίου ιδιοκτησιών. 

�
 Πλάτους δρόµου.  

�
 Κοινοχρήστων χώρων & κατα̟ατήσεων. 

�
 Θέσης & χαρακτηριστικών ιδιοκτησίας.  

•
 Εισηγήσεις: 

�
 Προσκυρώσεων α̟οζηµιώσεις. 

�
 Τρο̟ο̟οιήσεων Σχεδίου Πόλης. 

�
 Υψοµετρικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων. 

�
 Οριοθέτησης οικισµών. 
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�
 Μελετών χάραξης οδών, µεµονωµένων ̟ράξεων, ̟ράξεων 

αναλογισµού. 

*Με εξαίρεση τα ̟αρα̟άνω οριζόµενα, όλα τα υ̟όλοι̟α έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας (Υ̟ηρεσία ∆όµησης) θα υ̟ογράφονται α̟ό τον 

αρµόδιο εντενταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, εκτός α̟ό εκείνα για τα ο̟οία 

υ̟άρχει εξουσιοδότηση α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία να υ̟ογράφονται α̟ό 

τους αρµοδίους κατά ̟ερί̟τωση υ̟αλλήλους της ∆ιεύθυνσης (∆ιευθύντρια, 

Τµηµατάρχες, λοι̟ό υ̟αλληλικό ̟ροσω̟ικό). 

 

5.10. ∆ιεύθυνση Παιδείας 

•
 Εισηγήσεις:  

�
 Σε θέµατα Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού. 

�
 Υ̟ηρεσιακών θεµάτων ̟ρος ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 

Ε̟ιτρο̟ές. 

�
 Προκήρυξης διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών διεξαγωγής διαγωνισµών. 

�
 Συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟ροµήθειας.  

�
 Α̟ευθείας  αναθέσεων  ̟αροχής  υ̟ηρεσιών  και  ̟ροµηθειών 

α̟ό το ∆ήµαρχο. 

•
 Αλληλογραφία- υ̟ηρεσιακά  σηµειώµατα ̟ρος άλλες υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου. 

•
 Ενηµέρωση  νοµικών συµβούλων του ∆ήµου. 

•
 Α̟αντητικά έγγραφα– διαβιβαστικά ̟ρος οργανισµούς και 

δηµόσιες υ̟ηρεσίες.  

•
 Βεβαιώσεις:  

�
 Γνησίου της υ̟ογραφής σε ̟ρωτόκολλα ̟αραλαβής και σε 

̟ρακτικά Ε̟ιτρο̟ών και ό̟ου αλλού α̟αιτείται σύµφωνα µε το 

νόµο. 
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�
 Σε τρά̟εζες, οργανισµούς κ.λ.̟.  

 

5.11.Στο ∆ηµοτικό Ταµία 

•
 Είσ̟ραξη και εξόφληση ε̟ιταγών. 

•
 Βεβαιώσεις  εισφορών σε χρήµα. 

•
 Ταµειακές  ειδο̟οιήσεις.  

•
 Γραµµάτια  είσ̟ραξης-∆ι̟λότυ̟α είσ̟ραξης. 

•
 Αναλήψεις και καταθέσεις χρηµάτων στις τρά̟εζες, αιτήµατα  

χορήγησης µ̟λοκ ε̟ιταγών και ̟αραλαβής  αυτών, έκδοση  και 

ο̟ισθογράφηση ε̟ιταγών, άνοιγµα, κλείσιµο και ενηµέρωση 

τρα̟εζικών λογαριασµών. 

 

5.12.Στο Ληξίαρχο 

•
 Ληξιαρχικές  ̟ράξεις (γεννήσεων, γάµων, θανάτων). 

•
 Αλληλογραφία  µε Εισαγγελία (αρµόδια για τα Ληξιαρχεία). 

•
 Αλληλογραφία µε άλλες υ̟ηρεσίες για την ενηµέρωση των 

οικείων µητρώων αρρένων και δηµοτολογίων.  

 

6.   Στους Προϊστάµενους Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων:  

6.1.Του Τµήµατος Προσω̟ικού και Μισθοδοσίας  

•
 Α̟οφάσεις ∆ηµάρχου χορήγησης διαφοράς ηµεροµισθίων λόγω 

ασθενείας. 

•
 Βεβαιώσεις  ̟ροϋ̟ηρεσίας. 

•
 Βεβαιώσεις  α̟οδοχών για κάθε νόµιµη χρήση. 

•
 Βεβαιώσεις α̟οδοχών για τις ∆.Ο.Υ. 

 

6.2.Του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας   
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•
 ∆ιαβιβαστικά α̟οστολής α̟οδεικτικών τοιχοκόλλησης– 

ανάρτησης ε̟ιδόσεων στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 

6.3.Του Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

•
 Χορηγήσεις ̟ιστο̟οιητικών διαφόρων ειδών (οικογενειακής 

κατάστασης, γέννησης, ταυτότητας, στρατολογίας, 

µεταδηµότευσης, εγγυτέρων συγγενών, κλ̟). 

•
 Αλληλογραφία  µε άλλες υ̟ηρεσίες για θέµατα δηµοτολογίου. 

 

6.4.Του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης Συλλογικών Οργάνων  

•
 Ακριβή  αντίγραφα α̟οφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

Ε̟ιτρο̟ών. 

•
 ∆ιαβιβαστικά α̟οφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

Ε̟ιτρο̟ών στην ε̟ο̟τεύουσα αρχή και στις υ̟ηρεσίες του 

∆ήµου. 

 

6.5.Του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων 

•
 Βεβαιωτικά  σηµειώµατα (οίκοθεν). 

•
 Ειδο̟οιήσεις  για έκθεση αντιρρήσεων. 

 

6.6.Του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας και ∆ιαχείρισης 

Κοιµητηρίων  

•
 Γραµµάτια  Είσ̟ραξης κληροδοτηµάτων. 

•
 Αναλήψεις και καταθέσεις χρηµάτων στις τρά̟εζες, αιτήµατα  

χορήγησης µ̟λοκ ε̟ιταγών και ̟αραλαβής  αυτών, έκδοση  και 

ο̟ισθογράφηση ε̟ιταγών, άνοιγµα, κλείσιµο και ενηµέρωση 



 
39 

τρα̟εζικών λογαριασµών (µόνον όσον αφορά τα 

κληροδοτήµατα του ∆ήµου). 

 

6.7.Του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Αρωγής   

•
 Βιβλιάρια οικονοµικής ενίσχυσης. 

•
 Πάσης φύσης ειδο̟οιητήρια. 

•
 Βιβλιάρια νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης 

ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων ̟ολιτών. 

•
 Πάσης φύσης ειδο̟οιητήρια. 

 

 

�
 Τελικές διατάξεις: 

o Κατά κανόνα κάθε έγγραφο, ̟ου αφορά σε θέµατα 

α̟οφασιστικής αρµοδιότητας ή σε θέµατα, ̟ου ανάγονται στη 

∆ιοίκηση και Οικονοµική διαχείριση ή α̟ευθύνεται ̟ρος 

υ̟ερκείµενη αρχή (Περιφέρεια, Υ̟ουργεία κ.λ̟), το ο̟οίο δεν 

έχει αυστηρά υ̟ηρεσιακό χαρακτήρα υ̟ογράφεται α̟ό το 

∆ήµαρχο.  

o Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος Αντιδηµάρχου η 

̟αρεχόµενη σ΄ αυτόν εξουσιοδότηση υ̟ογραφής ε̟ιστρέφει στο 

∆ήµαρχο (άρθρο 59§7 Ν.3852/2010).  

o Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος του Γενικού Γραµµατέα 

υ̟ογράφει ο ανα̟ληρωτής  ∆ηµάρχου.  

o Κάθε έγγραφο, ̟ου θεωρείται µείζονος σηµασίας για το ∆ήµο 

α̟ό τους Αντιδηµάρχους, το Γενικό Γραµµατέα και τους 

∆ιευθυντές, υ̟ογράφεται α̟ό το ∆ήµαρχο.  
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o Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος του ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης 

η ̟αρεχόµενη σ΄ αυτόν εξουσιοδότηση υ̟ογραφής θα εκτελείται 

α̟ό το νόµιµο ανα̟ληρωτή του. 

o Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος του Προϊσταµένου 

Τµήµατος η ̟αρεχόµενη σ΄ αυτόν εξουσιοδότηση υ̟ογραφής θα 

εκτελείται α̟ό το νόµιµο ανα̟ληρωτή του ή το ∆ιευθυντή. 

o Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατος του Ταµία η ̟αρεχόµενη σ’ 

αυτόν εξουσιοδότηση υ̟ογραφής θα εκτελείται α̟ό το νόµιµο 

ανα̟ληρωτή του, ο ο̟οίος έχει ορισθεί µε α̟όφαση ∆ηµάρχου.  

o Όλα τα έγγραφα σε ̟ερί̟τωση υ̟ογραφής α̟ό το ∆ήµαρχο ή τον 

αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή το Γενικό Γραµµατέα, θα φέρουν τη 

σχετική σφραγίδα, «εισηγητής, τµηµατάρχης, ∆/ντης», µε τις 

αντίστοιχες υ̟ογραφές. Σε ̟ερί̟τωση υ̟ογραφής α̟ό τον 

αρµόδιο ∆/ντη, θα φέρουν την ίδια σφραγίδα, µε τις υ̟ογραφές 

του εισηγητή και του τµηµατάρχη και, σε ̟ερί̟τωση υ̟ογραφής 

α̟ό τον τµηµατάρχη, την υ̟ογραφή µόνο του εισηγητή.   

o Η ε̟ικύρωση φωτοαντιγράφων όλων των έγγραφων εκ του 

̟ρωτοτύ̟ου, των Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου, ̟ου 

τηρούνται στο αρχείο τους,1 γίνεται α̟ό κάθε υ̟άλληλο της 

αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης του αντίστοιχου Τµήµατος ή το Γενικό 

Γραµµατέα του ∆ήµου.  

o Κάθε ∆ιευθυντής και Τµηµατάρχης µ̟ορεί να ̟ροβαίνει στην 

ε̟ικύρωση αντιγράφου κάθε α̟όφασης µονοµελούς ή 

συλλογικού οργάνου του ∆ήµου, η ο̟οία θα είναι αναρτηµένη 

ηλεκτρονικά στους δικτυακούς τό̟ους της ιστοσελίδας του ∆ήµου 

                                                 

1̟εριλαµβάνονται και όσα διακινούνται ηλεκτρονικά µε email ή  µε scanner, καθώς 

και µε φαξ (ηλεκτρονικό και µη) 
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(www.Kalamata.gr), του ∆ι@ύγεια και του ενδοδικτύου 

(intranet.Kalamata.gr).  

o H βεβαίωση του γνησίου της υ̟ογραφής και η ε̟ικύρωση 

φωτοαντιγράφων ̟ολιτών, σε ̟ερι̟τώσεις, ̟ου α̟αιτούνται για 

τη διεκ̟εραίωση υ̟οθέσεών τους µε τις υ̟ηρεσίες του ∆ήµου, 

γίνεται α̟ό τους ∆ιευθυντές των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων, ̟ου 

είναι υ̟εύθυνοι για τη διεκ̟εραίωση των υ̟οθέσεών τους ή το 

Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου. Βεβαίωση γνησίου υ̟ογραφής 

̟ολιτών µ̟ορούν να διενεργούν και οι Γραµµατείς των 

Κοινοτήτων για δηµότες της εδαφικής ̟εριφέρειας της 

Κοινότητας, ό̟ου έχουν οριστεί. 

o Η αναζήτηση ̟οινικών µητρώων, ̟ιστο̟οιητικών γέννησης, 

γάµου, κλ̟ εγγράφων, ό̟ως ορίζονται α̟ό Υ̟ουργικές 

α̟οφάσεις, όταν α̟αιτούνται ως δικαιολογητικά έκδοσης 

διοικητικών ̟ράξεων, αναζητούνται αυτε̟άγγελτα α̟ό τους 

αρµόδιους Προϊσταµένους έκδοσης της διοικητικής ̟ράξης των 

Τµηµάτων ή ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου. 

o Οι υ̟ηρεσιακές εισηγήσεις θεµάτων ̟ρος συζήτηση α̟ό το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και τις Ε̟ιτρο̟ές, θα γίνονται µε εισήγηση 

του ∆ιευθυντή, θα φέρουν τη σχετική σφραγίδα, «εισηγητής, 

τµηµατάρχης, ∆/ντης», µε τις αντίστοιχες υ̟ογραφές και θα 

υ̟οβάλλονται ̟ρος το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. 

o Οι ̟αρα̟άνω εξουσιοδοτούµενοι Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι, Πρόεδροι ή Εκ̟ρόσω̟οι ∆ηµοτικών ή Το̟ικών 

Κοινοτήτων, ∆ιευθυντές κ.λ.̟. ̟ρέ̟ει να υ̟ογράφουν τα 

αναφερόµενα σε αυτήν την α̟όφαση έγγραφα µε την ένδειξη «µε 

εντολή  ∆ηµάρχου». 
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o Ειδικά οι αρµοδιότητες των ορισθέντων µε α̟όφασή µας 

υ̟αλλήλων για τη γραµµατειακή εξυ̟ηρέτησή των Συµβουλίων, 

των Προέδρων και των Εκ̟ροσώ̟ων των ∆ηµοτικών και 

Το̟ικών Κοινοτήτων µόνον για τα εδαφικά όρια της Το̟ικής ή 

∆ηµοτικής Κοινότητας, ̟ου έχουν οριστεί, είναι οι εξής: 

i. η γραµµατειακή υ̟οστήριξη των Συµβουλίων και των Προέδρων 

ή Εκ̟ροσώ̟ων των Το̟ικών ή ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του 

∆ήµου Καλαµάτας.  

ii. η τήρηση των ̟ρακτικών συνεδριάσεων των Συµβουλίων των 

Το̟ικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. Αν το Συµβούλιο 

συνεδριάζει α̟ογευµατινές ώρες, στους ̟αρα̟άνω θα 

καταβάλλεται η νόµιµη υ̟ερωριακή α̟οζηµίωση για κάθε 

συνεδρίαση.  

iii. η διοικητική εξυ̟ηρέτηση των δηµοτών (̟ρωτοκόλληση 

αιτήσεων, σύνταξη βεβαιώσεων, διεκ̟εραίωση εγγράφων, 

θεώρηση γνησίου της υ̟ογραφής, ε̟ικύρωση ακριβών 

φωτοαντιγράφων κλ̟), θα διεξάγεται για µεν τις ∆ηµοτικές 

Ενότητες Άριος, Θουρίας και Αρφαρών στα αντίστοιχα 

δηµαρχιακά καταστήµατα, για δε την εξυ̟ηρέτηση των δηµοτών 

των Το̟ικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Καλαµάτας, στις Κεντρικές Υ̟ηρεσίες του ∆ήµου, στην 

Καλαµάτα. 

iv. η ε̟ικοινωνία και η συνεννόηση µε όλες τις υ̟ηρεσιακές µονάδες 

και νοµικά ̟ρόσω̟α του ∆ήµου για τα ̟άσης φύσης θέµατα, 

ό̟ως ̟ολιτικής ̟ροστασίας, δηµοτικής ̟εριουσίας, θέµατα 

ύδρευσης – ∆ΕΥΑΚ, λειτουργίας κοινωνικών ̟ρογραµµάτων κλ̟. 

v. η οργάνωση σε υ̟ηρεσιακό ε̟ί̟εδο εκδηλώσεων (̟ολιτιστικών, 

κοινωνικών, ε̟ετειακών κλ̟). 
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Όταν ̟ροκύ̟τει θέµα εφαρµογής των θεµάτων, ̟ου 

ορίζονται µε την ̟αρούσα, και ανακύ̟τει ζήτηµα, το ο̟οίο 

̟ροσκρούει σε διατάξεις Νόµου,   υ̟ερισχύει ο Νόµος. 

 

Η α̟όφασή µας αυτή ισχύει α̟ό την 1.10.2013 

  

Η α̟όφαση αυτή να τοιχοκολληθεί στο ̟ίνακα ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού καταστήµατος, Αριστοµένους 28 και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στο διαδίκτυο και στο 

intranet. Ε̟ίσης η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών να γνωστο̟οιήσει 

εγγράφως την ανάρτησή της στους ως άνω δικτυακούς τό̟ους, 

στο Γραφείο ∆ηµάρχου, στους Αντιδηµάρχους, στους 

εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, στο Γενικό 

Γραµµατέα, στις ∆ηµοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών, 

Θουρίας και Καλαµάτας, στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου και µε 

ευθύνη αυτών στα Τµήµατά τους.  

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 


