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ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  117777//22001144  

--  ΟΟ  --  

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΣΣ  

Έχοντες υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τη με αριθ.23954/7.5.2013 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την «Παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Δημάρχου”», όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ.271/60136/1.10.2013 όμοια απόφαση. 

3. Τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στο Δήμο, λόγω τουριστικής περιόδου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1) Η χορήγηση αδειών για όλα τα στελέχη του Δήμου (Γενικό Γραμματέα, Διευθυντές, 

Προϊσταμένους), θα υπογράφονται από το Δήμαρχο, από 1.7.2014 μέχρι 

10.9.2014 και μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 

2) Η χορήγηση αδειών σε υπαλλήλους, για το ως άνω κρίσιμο διάστημα, θα γίνεται 

ως ορίζει η με αριθ.23954/7.5.2013 Απόφαση Δημάρχου, με ενημέρωση όμως του 

Γενικού Γραμματέα και μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 

3) Οι Πρόεδροι των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και της ΒΙ.ΣΦ.Α.Κ.Α  Α.Ε. όπως και οι 

Διευθυντές να ενημερώνουν το Γενικό Γραμματέα για τις αδειοδοτήσεις, στο 
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κρίσιμο διάστημα που και στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων, θα πρέπει να 

δίδονται μόνο για την ικανοποίηση μεγάλης και έκτακτης ανάγκης. 

Πρέπει να γίνει συνείδηση πως η πόλη και ο Δήμος μας χρειάζονται όλους, σε αυτό 

το κρίσιμο δίμηνο και επομένως έχουμε καθήκον και υποχρέωση της παρουσίας μας 

και της υποστήριξής μας.  

Η απόφασή μας αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιείται 

στο Γραφείο Δημάρχου, στους Αντιδημάρχους, στον Γενικό Γραμματέα, σε όλες τις 

Διευθύνσεις του Δήμου, στα Αυτοτελή και μη Γραφεία και υπηρεσίες και στα Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου, προς ενημέρωση όλων των υπαλλήλων. 

 

 Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 
Παναγιώτης Ε. Νίκας 

 


