ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Σκύδρα 07-09-2017
Αρ.πρωτ.: 12766

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 92/2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67/2017
Η Δήμαρχος Σκύδρας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 59 του Ν. 3852/2010 (ν. «Καλλικράτης»)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση Δημάρχου.
2. Το ΦΕΚ με αριθμ. 2230/Β/31-07-2012, που αναφέρεται στα
αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011 που αφορούν στο
νόμιμο πληθυσμό της χώρας και το γεγονός ότι ο Δήμος Σκύδρας
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και
επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
3. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών
Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας και Τοπικών
Κοινοτήτων, εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκύδρας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ν. «Καλλικράτης»), α) Την
Δημοτική Ενότητα Μενηίδος και την Δημοτική Ενότητα Σκύδρας.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας που ισχύει
σήμερα (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1793 /8 Αυγούστου 2011)
6. Το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄ /31-07-2017)
«Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών Συμβούλων»,
(το οποίο τροποποιεί την πρόβλεψη του άρθρου 92 του νόμου
3852/2010), σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των αντιδημάρχων που
δικαιούνται αντιμισθία είναι σε συνάρτηση με πληθυσμιακά κριτήρια και
πλέον καταβάλλεται αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 67/2017 Απόφαση Δημάρχου Σκύδρας με αρ. πρωτ.
2474/ 28-02-2017 με την οποία ορίστηκαν οι παρακάτω πέντε Αντιδήμαρχοι από
τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας: α) Μέγας Μιχαήλ του
Αλεξάνδρου, β) Παπαδοπούλου Μαγδαληνή του Σεραφείμ, γ) Χρυσαφίδης

Γεώργιος του Αλεξάνδρου, δ) Θεοδοσίου Ιωάννης του Γεωργίου και ε)
Κρητίδης Θεμιστοκλής του Παναγιώτη, με θητεία από 01-03-2017 έως 3108-2019.
Η τροποποίηση αφορά την πρόβλεψη για την αντιμισθία αντιδημάρχων, που
πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄ /31-072017) καταβάλλεται σε όλους τους αντιδημάρχους.
Η προβλεπόμενη αντιμισθία των αντιδημάρχων Κρητίδη Θεμιστοκλή του
Παναγιώτη και Χρυσαφίδη Γεωργίου του Αλεξάνδρου, που δεν ελάμβαναν
ως σήμερα, θα καταβάλλεται αναδρομικά από την ισχύ του Νόμου
4483/2017 και εντεύθεν, δηλαδή από 1-8-2017 ως το τέλος της θητείας
τους στις 31-8-2019.
Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων παραμένει ως έχει στην υπ΄ αριθμ. 67/2017
Απόφαση Δημάρχου Σκύδρας με αρ. πρωτ. 2474/ 28-02-2017 .
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου Σκύδρας.
Γνωστοποίηση: 1) Οριζόμενους Αντιδημάρχους 2) Υπηρεσίες του Δήμου Σκύδρας
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