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ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή 

∆ηµάρχου». 

       Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου 

Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» 

3. Τις υπ΄ αριθµ. 24/2008 (αριθµ. πρωτ. 16670/2008) και 39/2008 (αριθµ. 

πρωτ  53125/2008) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

5. Tον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1357/16.06.2011 τεύχος Β’, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

6. Την υπ’ αριθµ. 15968/1-9-2014, απόφαση ∆ηµάρχου περί αρµοδιοτήτων 

Αντιδηµάρχων 

7. Τις υφιστάµενες υπηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη απλούστευσης των 

διαδικασιών µε σκοπό την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του ∆ήµου Καρπενησίου και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών. 

Αποφασίζουµε 

  

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

   Αρ. Πρωτ.  : 15975 

Ταχ. ∆/νση  : Ύδρας 6, Καρπενήσι 
Ταχ. Κώδικας : 36100 

Πληροφορίες :Γραφείο ∆ηµάρχου 

Τηλέφωνο   :2237350050 

Fax                 :2237350053 
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Α. Αναθέτουµε την υπογραφή, «Με Εντολή ∆ηµάρχου» στους προϊσταµένους 

οργανικών µονάδων κάθε εγγράφου µε αρµοδιότητα εκχωρηµένη από το Νόµο, και 

επιπλέον: 

1. Στον Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοικητικών -  Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον 

τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και 

ιδίως:   

I. Εισηγήσεις:  

� Σε θέµατα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 

� Υπηρεσιακών θεµάτων προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Επιτροπές 

� Προκήρυξης διαγωνισµών  

� Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών 

� Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προµήθειας  

� Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών από το 

∆ήµαρχο 

� Σε θέµατα διαχείρισης της γενικής αποθήκης του ∆ήµου 

� Σε θέµατα εσόδων, περιουσίας, ταµείου, λογιστηρίου, προµηθειών 

και προϋπολογισµού. 

II. Αλληλογραφία υπηρεσιακά σηµειώµατα  προς άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου. 

III. Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 

IV. Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες  

V. Βεβαιώσεις- Θεωρήσεις: 

� Γνησίου υπογραφής  

� Σε τράπεζες, οργανισµούς κ.λ.π.  

� Αποδοχών για τις ∆.Ο.Υ. 

� Αναγγελιών πρόσληψης αποχώρησης προσωπικού προς τον Ο.Α.Ε.∆. 

� Αποφάσεων ∆ηµάρχου χορήγησης Μισθολογικού Κλιµακίου  

� Αποφάσεων ∆ηµάρχου χορήγησης βαθµού 

� Πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών  

VI. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο και από το 

ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις 
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VII. Την θεώρηση ακριβούς αντιγράφου εγγράφων του ∆ήµου 

VIII. Τα πάσης φύσης πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδονται µε βάση 

τα ∆ηµοτολόγια και Μητρώα Αρρένων, πλην µονίµου κατοικίας 

IX. Τις βεβαιώσεις για το επάγγελµα 

X. Τα φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων 

XI. Εκτός Έδρας υπαλλήλων της ∆/νσης 

XII. Χρηµατικούς καταλόγους 

2. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου 

& Αλλοδαπών, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Χορηγήσεις πιστοποιητικών διαφόρων ειδών (οικογενειακής 

κατάστασης, γέννησης, ταυτότητας, στρατολογίας, 

µεταδηµότευσης εγγυτέρων συγγενών, κλπ). 

ii. Αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες για θέµατα δηµοτολογίου 

3. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

∆ιοικητικής Μέριµνας, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

ii. Βεβαιώσεις αποδοχών για κάθε νόµιµη χρήση 

iii. ∆ιαβιβαστικά αποστολής αποδεικτικών τοιχοκόλλησης ανάρτησης 

επιδόσεων στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου  

4. Στους υπαλλήλους (∆ιοικητικούς & ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) που 

είναι τοποθετηµένοι στα Γραφεία των ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Θεµάτων 

των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν 

γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός 

περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:  

i. Γραµµάτια Είσπραξης και την είσπραξη εσόδων  

ii. Έγγραφα ∆ηµοτολογίου 

iii. Βεβαιωτικά σηµειώµατα (οίκοθεν) 

iv. Βεβαιώσεις είσπραξης διαφόρων τελών, δικαιωµάτων και 

εισφορών 
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v. ∆ηµοτική Ενηµερότητα 

vi. ∆ελτία κίνησης 

5. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υποθέσεων, έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Ακριβή αντίγραφα αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

Επιτροπών 

ii. ∆ιαβιβαστικά αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών 

στην εποπτεύουσα αρχή και στις υπηρεσίες του ∆ήµου 

6. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εσόδων Περιουσίας και Ταµείου, 

έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον 

τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και 

ιδίως:   

i. Βεβαιωτικά σηµειώµατα (οίκοθεν) 

ii. Ειδοποιήσεις για έκθεση αντιρρήσεων 

iii. Γραµµάτια Είσπραξης κληροδοτηµάτων  

iv. Αναλήψεις και καταθέσεις χρηµάτων στις τράπεζες, άνοιγµα και 

κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών µόνο για τα κληροδοτήµατα 

του ∆ήµου 

v. Έσοδα Κ.Ο.Κ. 

vi. Χρηµατικούς καταλόγους 

vii. Βεβαιώσεις είσπραξης διαφόρων τελών, δικαιωµάτων και 

εισφορών 

viii. ∆ηµοτική Ενηµερότητα 

7. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προϋπολογισµού Λογιστηρίου & 

Αποθηκών, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά 

έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον 

σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Βεβαιώσεις- Θεωρήσεις Ακριβές αντιγράφων και το γνήσιο της 

υπογραφής σε κάθε είδους δικαιολογητικό που επισυνάπτεται στα 

χρηµατικά εντάλµατα της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου  

ii. Οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία 
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iii. Καταστάσεις διπλογραφικού 

iv. Στατιστικά δελτία 

8. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Κ.Ε.Π., έγγραφα, δικαιολογητικά, 

πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, 

όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ..   

9. Στους υπαλλήλους που είναι τοποθετηµένοι στα Γραφεία Κ.Ε.Π. των 

∆ηµοτικών Ενοτήτων, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς τους, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ..  

10.Στον ∆ηµοτικό Ταµία, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Επιταγές πληρωµών 

ii. Βεβαιώσεις εισφορών σε χρήµα  

iii. Ταµειακές ειδοποιήσεις  

iv. Γραµµάτια είσπραξης-∆ιπλότυπα είσπραξης 

v. Αναλήψεις και καταθέσεις χρηµάτων στις τράπεζες, αιτήµατα  

χορήγησης µπλοκ επιταγών και παραλαβής αυτών, έκδοση και 

οπισθογράφηση επιταγών, άνοιγµα και κλείσιµο τραπεζικών 

λογαριασµών 

11.Στον Ληξίαρχο, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Ληξιαρχικές πράξεις (γεννήσεων, γάµων, θανάτων) 

ii. Αλληλογραφία µε Εισαγγελία (αρµόδια για τα Ληξιαρχεία) 

iii. Αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες για την ενηµέρωση των 

οικείων µητρώων αρρένων και δηµοτολογίων  

12.Στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

I. Εισηγήσεις: 

� Σε θέµατα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
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� Υπηρεσιακών θεµάτων προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Επιτροπές 

� Προκήρυξης διαγωνισµών  

� Συγκρότησης Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών, παραλαβής 

µελέτης, παραλαβής έργου, παραλαβής προµηθειών 

� Συγκρότησης Επιτροπής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 

∆ιεύθυνσης 

� Ορισµού υπολόγων   

� Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών από το 

∆ήµαρχο 

� Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 

Πρωτοκόλλου Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος Έργου 

(Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) 

� Έγκρισης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης έργου 

II. Αλληλογραφία-υπηρεσιακά σηµειώµατα προς άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου 

III. Απαντητικά έγγραφα-διαβιβαστικά προς οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες 

IV. Αιτήµατα προς τις διαχειριστικές αρχές προέγκρισης λογαριασµού έργου, 

παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης έργου, Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών (Α.Π.Ε.) & Πρωτοκόλλου Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος 

Έργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) 

V. Βεβαιώσεις - Θεωρήσεις:  

� Γνησίου της υπογραφής 

� Περάτωσης έργου, περαίωσης εργασιών  

� Καλής εκτέλεσης έργου  

� Ανεκτέλεστου µέρους εργασιών που ορίζονται στη σύµβαση  

� Σε τράπεζες, οργανισµούς κ.λ.π. 

VI. Ενηµερωτικά έγγραφα νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 

VII. Αλληλογραφία µε αναδόχους έργων 

VIII. Έγγραφα, βεβαιώσεις, διαβιβαστικά κ.λπ. µε τεχνικό περιεχόµενο (π.χ. 

πλάτους δρόµου) 

IX. Έγγραφα, που έχουν σχέση µε την υλοποίηση-εκτέλεση έργων και 

µελετών (π.χ. διαβιβαστικά, εντολές επιβλεπόντων στους αναδόχους, 

αλληλογραφία µε εµπλεκόµενες υπηρεσίες κ.λ.π.)  
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X. Χορήγηση πιστοποιητικών εµπειρίας των εργολάβων 

XI. Επιµετρήσεις των έργων 

XII. Μηνιαία και Τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης έργου 

XIII. Απόφαση επίβλεψης έργων  

XIV. Ειδοποιήσεις για έκθεση απόψεων - αντιρρήσεων πριν την επιβολή 

διοικητικής ποινής κύρωσης 

XV. Επιµετρήσεις των παρεχοµένων υπηρεσιών 

XVI. Αποφάσεις επίβλεψης παροχής υπηρεσιών 

XVII. Εκτός Έδρας υπαλλήλων της ∆/νσης 

13. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Μελετών & Κατασκευών Έργων, 

έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα 

στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. 

και ιδίως:   

i. Χορήγηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων όπως προβλέπεται 

από τις κείµενες διατάξεις   

ii. Έγγραφα που αφορούν γενικά την παροχή οδηγιών και 

πληροφοριών επί τεχνικών θεµάτων 

iii. Έγγραφα που αφορούν την συλλογή τεχνικών, στατιστικών και 

λοιπών στοιχείων 

iv. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για νόµιµη χρήση και για 

θέµατα που προκύπτουν από τα τηρούµενα στην υπηρεσία 

στοιχεία 

v. Την τήρηση αρχείου της ∆/νσης της Υπηρεσίας   

14. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων Μεταφορών, 

Βιοµηχανίας και Τεχνικών Εγκαταστάσεων, έγγραφα, δικαιολογητικά, 

πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, 

όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ..  

15. Στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ∆όµησης & Περιβάλλοντος, έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

I. Εισηγήσεις: 

� Σε θέµατα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 

� Υπηρεσιακών θεµάτων προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Επιτροπές 
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� Προκήρυξης διαγωνισµών  

� Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών  

� Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών 

� Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών από το 

∆ήµαρχο 

� Συγκρότησης Επιτροπής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 

∆ιεύθυνσης 

� Ορισµού υπολόγων   

II. Αλληλογραφία-υπηρεσιακά σηµειώµατα προς άλλες υπηρεσίες του 

∆ήµου 

III. Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 

IV. Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες.  

V. Βεβαιώσεις - Θεωρήσεις:  

� Γνησίου της υπογραφής 

� Σε τράπεζες, οργανισµούς κ.λ.π. 

VI. Αποδεικτικά επίδοσης παραχωρητηρίων 

VII. Απαντήσεις για καταµέτρηση και κύρωση επικειµένων και 

ρυµοτοµούµενων οικοπέδων 

VIII. Σύνταξη πίνακα επικειµένων 

IX. Έλεγχος για ιδιοκτησίες δίπλα σε ρέµα 

X. Υλοποίηση ρυµοτοµικών οικοδοµικών γραµµών 

XI. Βεβαιώσεις 

� Καταλληλότητας κυρίας χρήσης καταστηµάτων 

� Υψοµέτρου  

� Κοινοχρήστων χώρων & καταπατήσεων µόνο εντός εγκεκριµένων 

σχεδίων 

� Χρήσεων γής 

XII. Εισηγήσεις: 

� Προσκυρώσεων αποζηµιώσεις 

� Προέγκρισης καταστηµάτων 

� Τροποποιήσεων Σχεδίου Πόλης 

� Υψοµετρικής µελέτης κοινοχρήστων χώρων 



9 
 

� Οριοθέτησης οικισµών 

� Μελετών χάραξης οδών, µεµονωµένων πράξεων, πράξεων 

αναλογισµού 

XIII. Εκτός Έδρας υπαλλήλων της ∆/νσης 

16. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Έκδοσης Αδειών ∆όµησης – Ελέγχου 

Κατασκευών, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ.. 

17. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών και 

Σχεδίων Πόλεων, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. ∆ιορθωτικές Πράξεις Σχεδίου Πόλης 

ii. Βεβαιώσεις χρήσεων Γής 

iii. Θεώρηση όρων ∆όµησης 

18. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος, έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ..   

19. Στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Λειτουργίας Υποδοµών & ∆ικτύων, 

έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον 

τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και 

ιδίως:   

I. Εισηγήσεις: 

� Σε θέµατα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού  

� Υπηρεσιακών θεµάτων προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Επιτροπές 

� Προκήρυξης διαγωνισµών  

� Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών 

� Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Μελέτης 

� Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Έργου 

� Συγκρότησης Επιτροπής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 

∆ιεύθυνσης 

� Ορισµού υπολόγων   
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� Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών από το 

∆ήµαρχο 

II. Αλληλογραφία- υπηρεσιακά σηµειώµατα προς άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου 

III. Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 

IV. Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες 

V. Βεβαιώσεις - Θεωρήσεις:  

� Γνησίου της υπογραφής 

� Περάτωσης εργασιών 

� Καλής εκτέλεσης εργασιών 

VI. Υποβολής πρακτικών επιτροπής διαγωνισµού έργου στις Επιτροπές 

VII. Κοινοποίηση απόφασης Επιτροπών κατακύρωσης διαγωνισµών  

VIII. Έγγραφα προς το µειοδότη για την προσκόµιση δικαιολογητικών  

IX. Κλήση αναδόχου για την υπογραφή σύµβασης  

X. Εκτός Έδρας υπαλλήλων της ∆/σης 

20. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και 

Κοιµητηρίων, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει 

διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται 

στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Έγγραφα για την αποκοµιδή και µεταφορά απορριµµάτων και 

ανακυκλώσιµων υλικών   

ii. Έγγραφα για λειτουργία των κοιµητηρίων (βιβλία κ.λπ) 

21. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Συντήρησης Υποδοµών, έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων για την συντήρηση κτηρίων 

ii. Έγγραφα σχετικά µε την λειτουργία των γραφείων των 

∆ηµοτικών Ενοτήτων 

iii. Έγγραφα σχετικά µε την συντήρηση του οδικού δικτύου  

22. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Ύδρευσης - Αποχέτευσης, έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   
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i. Έγγραφα σχετικά µε την κατανάλωση νερού 

ii. Εισηγήσεις για προγραµµατισµό έργων ύδρευσης – αποχέτευσης 

(επεκτάσεις – συντηρήσεις, κ.λπ)   

23. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης 

Οχηµάτων, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά 

έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον 

σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. ∆ελτία κίνησης 

ii. Έγγραφα σχετικά µε την λειτουργία των οχηµάτων (ασφάλειες, 

καταναλώσεις, συντηρήσεις, ανταλακτικά  κ.λπ)  

24. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Εισηγήσεις για θέµατα σχεδιασµού της πολιτικής προστασίας 

ii. Έγγραφα για την διάθεση και συντονισµό των µέσων και του 

προσωπικού για θέµατα πολιτικής προστασίας 

iii. Αλληλογραφία µε άλλες υπηρεσίες εµπλεκόµενες σε θέµατα 

πολιτικής προστασίας (Πυροσβεστική, Αστυνοµία, Περιφέρεια, 

κ.λπ) 

25. Στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας 

Ζωής, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά 

έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον 

σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

IX. Εισηγήσεις: 

� Σε θέµατα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 

� Υπηρεσιακών θεµάτων προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Επιτροπές 

� Προκήρυξης διαγωνισµών  

� Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών 

� Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών 

� Συγκρότησης Επιτροπής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 

∆ιεύθυνσης 

� Ορισµού υπολόγων   
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� Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών από το 

∆ήµαρχο 

X. Αλληλογραφία - υπηρεσιακά σηµειώµατα προς άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου 

XI. Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 

XII. Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες 

XIII. Βεβαιώσεις - Θεωρήσεις:  

� Γνησίου της υπογραφής 

� Σε τράπεζες, οργανισµούς κ.λ.π. 

� Βιβλιάρια νοσηλείας 

IX. Εκτός Έδρας υπαλλήλων της ∆/νσης 

X. Εισηγήσεις Κοινωνικής Αδυναµίας για το ΙΚΠΕ 

XI. Εισηγήσεις για µετοίκιση – διαγραφή επιδοµατούχων (µορφή 

διαβιβαστικού) 

XII. Εισηγήσεις ανανέωσης δικαιολογητικών επιδοτουµένων 

XIII. Έρευνες κοινωνικής εργασίας 

XIV. Έγγραφα για παιδικές εξοχές Υπουργείου Υγείας 

26.  Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και 

Πρόνοιας, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά 

έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον 

σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:  

i. Βιβλιάρια οικονοµικής ενίσχυσης 

ii. Πάσης φύσης ειδοποιητήρια 

iii. Βιβλιάρια νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

ανασφαλίστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών  

iv. Πάσης φύσεως βεβαιώσεις από τα αρχεία που βρίσκονται στο 

Τµήµα 

v. Ότι αφορά την καταβολή των επιδοµάτων 

vi. Εισηγήσεις Οικονοµικής Αδυναµίας για πρόσβαση στο σύστηµα 

περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών 

vii. Λογαριασµούς καταργηθέντων 

viii. Ειδικούς Λογαριασµούς και έρευνες 

ix. Εισηγήσεις πάσης φύσεως 



13 
 

x. Εκθέσεις κοινωνικής εργασίας 

27.  Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Πολιτισµού Αθλητισµού και 

Παιδείας, έγγραφα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά 

έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον 

σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Εισηγήσεις – Εγκρίσεις πάσης φύσεως 

28.  Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Παιδικών & Βρεφονηπιακών 

Σταθµών, έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά 

έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον 

σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

i. Αλληλογραφία - υπηρεσιακά σηµειώµατα προς άλλες υπηρεσίες 

του ∆ήµου 

ii. Το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίµων, καθώς και το βιβλίο 

αναλώσιµων και µη υλικών 

iii. Εισηγήσεις παροχής συµβουλευτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

iv. Εισηγήσεις σε θέµατα προµηθειών του τµήµατος 

v. Εισηγήσεις για τον προϋπολογισµό του τµήµατος 

29.  Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Κ.Α.Π.Η., έγγραφα, δικαιολογητικά, 

πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα αρµοδιότητάς 

του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.. 

30.  Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Τουρισµού, 

έγγραφα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα 

στον τοµέα αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό 

Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

I. Εισηγήσεις: 

i. Σε θέµατα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 

ii. Υπηρεσιακών θεµάτων προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Επιτροπές 

iii. Προκήρυξης διαγωνισµών  

iv. Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών 

v. Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Μελέτης 

vi. Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Έργου 

vii. Συγκρότησης Επιτροπής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
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viii. Ορισµού υπολόγων   

ix. Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών από το 

∆ήµαρχο 

II. Αλληλογραφία - υπηρεσιακά σηµειώµατα προς άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου 

III. Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 

IV. Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικών προς οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες 

V. Βεβαιώσεις - Θεωρήσεις:  

i. Γνησίου της υπογραφής 

ii. Περάτωσης έργου  

iii. Καλής εκτέλεσης έργου, εργασίας και προµήθειας  

VI. Υποβολή πρακτικών επιτροπής διαγωνισµού έργου στα αρµόδια όργανα 

VII. Κοινοποίηση απόφασης αρµοδίων οργάνων κατακύρωσης διαγωνισµών  

VIII. Έγγραφο προς το µειοδότη για την προσκόµιση δικαιολογητικών  

IX. Κλήση αναδόχου για την υπογραφή σύµβασης 

X. Έγγραφο για έλεγχο εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης  

XI. Εκτός Έδρας υπαλλήλων του Τµήµατος 

31. Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, έγγραφα, 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως:   

I. Εισηγήσεις: 

i. Σε θέµατα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 

ii. Υπηρεσιακών θεµάτων προς ∆ηµοτικό Συµβούλιο και Επιτροπές 

iii. Προκήρυξης διαγωνισµών - δηµοπρασιών 

iv. Συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών 

v. Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών 

vi. Συγκρότησης Επιτροπής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

vii. Ορισµού υπολόγων   

viii. Απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών από το 

∆ήµαρχο 

II. Αλληλογραφία - υπηρεσιακά σηµειώµατα προς άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου 

III. Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 
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IV. Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες 

V. Βεβαιώσεις - Θεωρήσεις:  

i. Γνησίου της υπογραφής 

ii. Σε τράπεζες, οργανισµούς κ.λπ. 

iii. Σε παραγωγούς - κτηνοτρόφους 

VI. Εκτός Έδρας υπαλλήλων του Τµήµατος 

32.  Στον Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έγγραφα 

δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, και εν γένει διοικητικά έγγραφα στον τοµέα 

αρµοδιότητάς του, όπως αυτός περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και 

ιδίως:   

I. Εισηγήσεις υπηρεσιακών θεµάτων προς τα συλλογικά όργανα 

II.  Αλληλογραφία- υπηρεσιακά σήµατα προς άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου. 

III. Ενηµέρωση νοµικών συµβούλων του ∆ήµου 

IV. Απαντητικά έγγραφα διαβιβαστικά προς άλλους οργανισµούς και δηµόσιες 

υπηρεσίες 

V. Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής 

VI. Έγγραφα, τα οποία αφορούν τις ακόλουθες αρµοδιότητες (ιδίως διατάξεις 

του Ν.3731/2008)  

i. Ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση 

ii. Απαγόρευσης του καπνίσµατος 

iii. Κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων 

(άρθρα 4, 5, 34, 103, 104 του Ν. 2696/99), καθώς και κυκλοφορία 

οχηµάτων σε χώρους, που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση, και 

την εκποµπή θορύβων από αυτά 

iv. Επιβολή και Επικύρωση των διοικητικών µέτρων για παραβάσεις του 

Κ.Ο.Κ. και κάθε διοικητικού µέτρου και προστίµου που αφορούν σε  

παραβάσεις προβλεπόµενες από το νόµο και από τους κανονισµούς 

που έχουν θεσµοθετήσει τα συλλογικά όργανα του ∆ήµου  

v. Αποστολή των πράξεων βεβαίωσης παράβασης του Κ.Ο.Κ. προς την 

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  

vi. Καθαριότητα και συγκεκριµένα την εφαρµογή του ισχύοντος 

Κανονισµού Καθαριότητας και της κείµενης νοµοθεσίας, και την 
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αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων προς τους πολίτες & τις 

αρµόδιες υπηρεσίες  

vii. Τήρηση των διατάξεων στη λειτουργία των εµποροπανηγύρεων, του 

υπαίθριου εµπορίου και των λαϊκών αγορών  

viii. Υπαίθρια διαφήµιση και αποστολή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες 

ix. Τήρηση διατάξεων της νοµοθεσίας για τους κοινόχρηστους χώρους  

x. Τήρηση διατάξεων στις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς της πάσης φύσεως προστίµων που 

καθορίζονται µε τις κανονιστικές αποφάσεις 

xi. Τήρηση διατάξεων στην σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στους 

δρόµους 

xii. Τήρηση διατάξεων στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα  στις 

οδούς, και τον έλεγχο της σήµανσης των οδών σε αυτές τις 

περιπτώσεις. 

xiii. Ζώα συντροφιάς 

xiv. Εκθέσεις πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής 

xv. Προστασία της δηµοτικής περιουσίας 

xvi. ∆ιαβιβαστικά έγγραφα-εκθέσεις βεβαίωσης αδικηµάτων σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 2§8 Ν.3731/2008  

Β.  Αναθέτουµε την υπογραφή, «Με Εντολή ∆ηµάρχου, Ακριβές Αντίγραφο» 

στους υπαλλήλους οργανικών µονάδων που έχουν καθήκοντα γραµµατείας. Σε 

περίπτωση απουσίας τους,  «Με Εντολή ∆ηµάρχου, Ακριβές Αντίγραφο» γίνεται από 

τον προϊστάµενο της κεντρικής γραµµατείας του ∆ήµου. 

Γ.  Τελικές ∆ιατάξεις: 

1. Κατά κανόνα κάθε έγγραφο, που αφορά σε θέµατα αποφασιστικής 

αρµοδιότητας ή σε θέµατα, που ανάγονται στη ∆ιοίκηση και Οικονοµική 

διαχείριση ή απευθύνεται προς υπερκείµενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία 

κ.λπ), το οποίο δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα υπογράφεται από το 

∆ήµαρχο.  

2. Οι Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων δεν έχουν δικαίωµα υπογραφής σε 

αποφάσεις, διοικητικές πράξεις, κανονιστικές πράξεις και πράξεις νοµοθετικού 
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περιεχοµένου. Τα ως άνω υπογράφονται αρµοδίως από το ∆ήµαρχο και τους 

Αντιδηµάρχους. 

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος Αντιδηµάρχου η παρεχόµενη σ΄ αυτόν 

εξουσιοδότηση υπογραφής επιστρέφει στο ∆ήµαρχο (άρθρο 59§7 

Ν.3852/2010).  

4. Κάθε έγγραφο, που θεωρείται µείζονος σηµασίας για το ∆ήµο από τους 

Αντιδηµάρχους και τους ∆ιευθυντές, υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.  

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης η 

παρεχόµενη  σε αυτόν εξουσιοδότηση υπογραφής θα εκτελείται από το νόµιµο 

αναπληρωτή του. 

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προϊσταµένου Τµήµατος η 

παρεχόµενη σε αυτόν εξουσιοδότηση υπογραφής θα εκτελείται από το 

Προϊστάµενο ∆/νσης. 

7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Ταµία η παρεχόµενη σε αυτόν 

εξουσιοδότηση υπογραφής θα εκτελείται από το νόµιµο αναπληρωτή του, ο 

οποίος έχει ορισθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.  

8. Όλα τα έγγραφα σε περίπτωση υπογραφής από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο 

Αντιδήµαρχο, θα φέρουν το σχετικό πίνακα, «Εισηγητής, Τµηµατάρχης, 

∆/ντης», µε τις αντίστοιχες υπογραφές. Σε περίπτωση υπογραφής από τον 

αρµόδιο ∆/ντη, θα φέρουν τον ίδιο πίνακα, µε τις υπογραφές του Εισηγητή 

και του Τµηµατάρχη και, σε περίπτωση υπογραφής από τον Τµηµατάρχη, την 

υπογραφή µόνο του Εισηγητή.  

9.  Η επικύρωση φωτοαντιγράφων όλων των έγγραφων, των Τµηµάτων και 

∆ιευθύνσεων του ∆ήµου, που τηρούνται στο αρχείο τους, γίνεται από τους 

∆ιευθυντές των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων ή  από τις αντίστοιχες γραµµατείες. 

10. H βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση φωτοαντιγράφων 

πολιτών, σε περιπτώσεις, που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεών 

τους µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, γίνεται από τους ∆ιευθυντές των 

αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων, που είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεών τους. 
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11.  Η αναζήτηση ποινικών µητρώων, πιστοποιητικών γεννήσεως, γάµου, κ.λπ 

εγγράφων, όπως ορίζονται από Υπουργικές Αποφάσεις, όταν απαιτούνται ως 

δικαιολογητικά έκδοσης διοικητικών πράξεων, αναζητούνται αυτεπάγγελτα 

από τους αρµόδιους Προϊσταµένους έκδοσης της διοικητικής πράξης των 

Τµηµάτων ή ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου. 

12.  Οι υπηρεσιακές εισηγήσεις θεµάτων προς συζήτηση από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και τις Επιτροπές, θα γίνονται µε εισήγηση του αντίστοιχου 

Προϊσταµένου. 

13. Όταν προκύπτει θέµα εφαρµογής των θεµάτων, που ορίζονται µε την 

παρούσα, και ανακύπτει ζήτηµα, το οποίο προσκρούει σε διατάξεις Νόµου, 

υπερισχύει ο Νόµος 

14. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου. 

  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου 
1. Αντιδήµαρχοι 
2. Πρόεδρος ∆.Σ. 
3. Γενικό Γραµµατέα 
4. Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων 

(µε υποχρέωση γνωστοποίησης στο 
υφιστάµενο προσωπικό τους) 

5. Ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων µε αποδεικτικό 

 
 
 

Νικόλαος Σουλιώτης 

 

 

 

 

 


