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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρκαλοχώρι, 26/05/2020
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ λ ^-, / /
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. πρωτ.:
Τηλ: 28913-40335 Αρ.Αηόφ.:
Fax: 28910-29096 ^ ^
Email: minoa@mlnoapediadas.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 43/2020 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και

Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 και
την παράγραφο 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018, από το άρθρο 5 του
Ν. 4623/2019 και από το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α')
και ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρϋρου 92 του
ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.
4051/2012 (Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π.
(Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98),
αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των
Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνρρψαντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το
^ήμο·»·

5. Τις διατάξεις τομ JJ^NC ; (ΦΕΚ 134/AV09.08.2019)
«Ρυθμίσεις του Υπουρνειόμ ί; i:/ Έσώτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιΰδο;τικές;ρυθμ^^^^ και άλλα επείγοντα ζητήματα».

6. Τον ισχύοντα ΟργανισμόΐΈσώτερΐκής^^ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
(ΦΕΚ 721/Β729-03-2013)κόρώξεχέ^τ^^ και ισχύει.

7. Την με αρ. 15150/15-04-2014;'Απόφάση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως
ισχύει.

8. Την υπ. αρ. 82/2019 (Α.Π.: 59633/20.08.2019) Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».

9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(ΦΕΚ 698/τχ Β/2014) για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τα οποία ο
μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.563 κατοίκους.

10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχειτρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.



11. To γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν - σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία - τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία
και ένας (1) Αντιδήμαρχος στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθος),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.

12. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης
και του δημοτικού έργου γενικότερα.

13. Την ανάγκη για εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και εποπτεία των
δημοτικών υπηρεσιών.

14. την υπ. αρ. 1988/4-9-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων όπως τροποποιήθηκε από την υπ. αρ. 43/2020
όμοια της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούμε την υπ. αρ. 43/13-01-2020 Απόφαση Δημάρχου ως προς το σκέλος
των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο ΣΜΥΡΝΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο οποίος εφεξής θα είναι αρμόδιος για την άσκηση - πέραν των
αρμοδιοτήτων που του είχαν μεταβιβαστεί με την ανωτέρω απόφαση - και των
παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων:

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των
λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Γραφείου Αδειοδοτήαεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων τόυ Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
β) την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις)
του Δήμου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 43/13-01-2020 Απόφαση
Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

I. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δήμαρχος
Γενικός Γραμματέας Δήμου
Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι

iv. Δ/νσεις & Τμήματα Δήμου Μινώα Πεδιάδας
ν. Νομικά Πρόσωπα Δήμου Μινώα Πεδιάδας


