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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Έδεσσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 ΦΕΚ-955/τ.Β’/16-4-14-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ
1034 Β/25-4-14) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι
και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.
3852/2010» , όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-62010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της

παραγράφου 3 ε'

του

άρθρου 3 του N. 4051/12 (ΦΕΚ 40 Α/29-2-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού
περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου
Συνεννόησης του ν. 4046/2012» , αναφορικά με τον αριθμό αντιδημάρχων οι
οποίοι δικαιούνται αντιμισθία.
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247/2012 - ΦΕΚ 3465/τ. Β’/28.12.2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ) για τον Δήμο Έδεσσας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 28.814 κατοίκους
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Έδεσσας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5)

Αντιδήμαρχοι , εκ των οποίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ως
άνω Νόμου , οι τρεις (3) δικαιούνται αντιμισθία .
6. Την αριθμ. 75/20-6-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας
(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) περί ανακήρυξης των επιτυχόντων –επιλαχόντων , τακτικών και αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου
Έδεσσας καθώς και τις αριθμ. 82/30-6-2014 και 87/9-7-2014 όμοιες διορθωτικές του ιδίου Πρωτοδικείου.
7. Το από 31-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας του Δήμου Έδεσσας
8.

Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Έδεσσας, όπως δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 2490/τ. Β' /9-112011) , τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1961/τ. Β’/12-8-2013) και ισχύει σήμερα .

9. την ανάγκη ορισμού Αντιδημάρχων για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Αποφασίζει
Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών , χωρίς αντιμισθία , τον δημοτικό σύμβουλο
της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Μουράτογλου του Παντελή ,με θητεία δυόμισι ετών,
από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω

αρμοδιότητες , αναφορικά με :
1. Τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

2. Την οργάνωση και παρακολούθηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου

3. Την σύνταξη και έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (προϋπολογισμός , ισολογισμός και απολογισμός) καθώς και τυχόν
τροποποιήσεων - αναμορφώσεων αυτών μετέπειτα

4. Την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δήμου (φόρων , τελών , δικαιωμάτων , εισφορών, κ.λ.π.) και την επιβολή σχετικών προστίμων

5. Την έκδοση και υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού
6. Την έκδοση και συνυπογραφή των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων
είσπραξης και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών , που
έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

7. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα έγγραφα ή πράξεις στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του «με εντολή Δημάρχου» και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος του αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που
του μεταβιβάζονται με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο
Αντιδήμαρχο που θα ορισθεί.
Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του από τη θέση του
Αντιδημάρχου , πριν από την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου .
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή
σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ,
Ο Δήμαρχος
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Δημάρχου
2. Οριζόμενο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
5. Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων
(με υποχρέωση γνωστοποίησης στο
προσωπικό)

Δημήτριος Γιάννου

