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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 99/16896/2-9-2019 απόφασής μας περί
«Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Έδεσσας – μεταβίβαση άσκησης
αρμοδιοτήτων έως 31-8-2020» .

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 αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου 68
του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» , αναφορικά
με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου , ως και
αυτές του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 4623/19 (ΦΕΚ 134/τ.Α’ /9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ισχύουν σήμερα.
2.

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-072018) και συμπληρώθηκαν με αυτές του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α/16-12-2019).
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 80, 88 και 89 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ.Α/8-6-2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως

αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παρ. 3

του άρθρου 3 του ν. 4051/ 2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/29-2-2012) ως και αυτές του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017και ισχύουν σήμερα, αναφορικά με την αντιμισθία.
5.

Την υπ' αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/τ.Β’/17-04-2019) απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών με θέμα: "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

6. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α/16-12-2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες μπορεί
να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο
του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010.
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. ΓΠ/191/2014 (ΦΕΚ 698/τ.Β΄/20-3-2014), για τον Δήμο Έδεσσας ,
σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 28.814 κατοίκους .
8. Την αριθμ. 29/21-6-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (διαδικασία

εκούσιας

δικαιοδοσίας)

περί

ανακήρυξης

των

επιτυχόντων

–

επιλαχόντων , τακτικών και αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου
Το από 31-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Δήμου Έδεσσας
9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Έδεσσας έχει δύο ( 2 ) Δημοτικές Ενότητες.
10. Την αριθμ. 59633/εγκ.82/20-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων».
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, όπως δημοσιεύτηκε
(ΦΕΚ 2490/τ. Β' /9-11-2011) , τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1961/τ. Β’/12-8-2013) και ισχύει
σήμερα .
12. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και
του δημοτικού έργου γενικότερα.
13. Την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
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Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την αριθμ. 99/16896/2-9-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΜ2ΩΡΠ-ΒΣΗ) απόφασή
μας περί «Ορισμού

Αντιδημάρχων Δήμου Έδεσσας - μεταβίβαση άσκησης

αρμοδιοτήτων έως 31-8-2020», ως προς την παράγραφο (ΣΤ) αυτής, η οποία
αντικαθίσταται ως εξής :
ΣΤ) Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μούκα Σωτήριο του
Μιλτιάδη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βεγορίτιδας,

με

θητεία

από σήμερα

8-1-2020

μέχρι

31-8-2020 και του

μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες
εντός της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.
β)

Λειτουργίας και εποπτείας όλων των κοιμητηρίων της Δημοτικής

Ενότητας Βεγορίτιδας.
β) Παρακολούθησης της

εξέλιξης

των έργων και των εργασιών που

εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας.
γ) Μέριμνας για τη διαφύλαξη της καλής κατάστασης και λειτουργίας του
εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργασίας με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Μέριμνας για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα
της Δ.Ε. Βεγορίτιδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 99/16896/2-9-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΜ2ΩΡΠ-ΒΣΗ)
απόφασή μας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
Νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί
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στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς επίσης και
στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Κοιν/ση :

Ο Δήμαρχος

_ Οριζόμενο
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Δημάρχου
2. κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
3. Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων
(με υποχρέωση γνωστοποίησης στο
προσωπικό)
4. Γραφείο Μισθοδοσίας / Λογιστήριο

Δημήτριος Γιάννου
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