
 

 

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφών στην Γενική Γραμματέα του Δήμου, Αμπατζή 

Κωνσταντίνα του Μιχαήλ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ      43/2013 
Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

Έχοντας υπόψη: 

1)-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2)-Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών. 

3)-Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009. 

4)-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3013/τεύχος Β΄/13-11-

2012). 

5)-Την υπ΄ αριθμ. 164/6644/6-6-2011  Απόφαση Δημάρχου, με την οποία έχει προσληφθεί ως 

Γενική Γραμματέας του Δήμου μας η  Αμπατζή Κωνσταντίνα του  Μιχαήλ  (ΦΕΚ 401/τεύχος 

Γ΄/16-6-2011 και πρωτόκολλο τοποθέτησης 7716/1-7-2011). 

6)-Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την επίσπευση της έκδοσης διοικητικών 

πράξεων, την ανάγκη ταχύτερης αντιμετώπισης των αιτημάτων των δημοτών και την 

εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας. 

 

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

  

    Αναθέτουμε στη Γενική Γραμματέα του Δήμου  Κωνσταντίνα Αμπατζή του Μιχαήλ, την 

υπογραφή: 

 Των εγγράφων που απευθύνονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, 

Οργανισμούς, Συλλόγους, Οργανώσεις και δημότες, για την αντιμετώπιση θεμάτων 

της κείμενης νομοθεσίας, πλην των απαντήσεων σε αιτήματα, καταγγελίες και 

παράπονα δημοτών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πληροφορίες  : Αικ. Ψαρρά 
   Τηλ. : 213-2049045 
   Fax : 213-2049006 

        Νέα Φιλαδέλφεια    28/2 /2013 

        Αρ. Πρωτοκόλλου: 2599 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 Των αποφάσεων που αφορούν θέματα προσωπικού γενικά (περικοπές αποδοχών, 

υπερωριών, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων κ.λ.π) πλην των αποφάσεων 

μετακινήσεων από υπηρεσία σε υπηρεσία και των αποφάσεων πρόσληψης και λύσης 

σύμβασης. 

 Των εγγράφων χορήγησης των κάθε είδους αδειών των υπαλλήλων του Δήμου. 

 Των διαβιβαστικών των αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων προς την Α/θμια και  

την Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης την υπογραφή των χορηγήσεων των 

αναρρωτικών αδειών προς τους υπαλλήλους. 

 Των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων του Δήμου.  

 Των εγγράφων που απευθύνονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αφορούν κάθε 

είδους υποθέσεις των υπαλλήλων του Δήμου. 

 Των παρουσιών και των μισθοδοτικών καταστάσεων μονίμου και ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού. 

 Των υποβαλλομένων στο ΙΚΑ βεβαιώσεων εργοδότη, περί των ημερών ασφάλισης 

των απασχολουμένων στο Δήμο μισθωτών. 

 Των εγγράφων και των διαβιβαστικών προς Δημόσιες Υπηρεσίες, για θέματα που 

αφορούν άδειες λειτουργίας καταστημάτων. 

 Των κοινοποιήσεων οφειλών προς τους φορολογούμενους. 

 Των αποφάσεων μεταδημοτεύσεων. 

 Των αποφάσεων αλλαγής επωνύμου. 

 Των διαβιβαστικών προς τα Αστυνομικά Τμήματα, για επιστροφή ταυτοτήτων 

αποθανόντων. 

 Όλων των αποδεικτικών παραλαβής δικογράφων, εξωδίκων δηλώσεων, κλητηρίων 

θεσπισμάτων, αποφάσεων κατασχέσεως, πλειστηριασμού και καταλογισμού που 

προσάγονται στο Δήμο από δικαστικούς επιμελητές, αστυνομικά όργανα και άλλους 

δημόσιους υπαλλήλους. 

 Θα προσυπογράφει όλα τα έγγραφα και τις εισηγήσεις προς τα Πολιτικά Όργανα, που 

υπογράφει ο Δήμαρχος και  οι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και τον Ο.Ε.Υ. 

 

 

       

                                                                                              Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

 1)-Γραφείο Δημάρχου 

 2)-Γραφεία Αντιδημάρχων 

 3)-Γενική Γραμματέα  του Δήμου 

 4)-όλες τις Δ/νσεις & τα Τμήματα 

                                                                                          ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

  


