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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 18/4-01-2018 Απόφασης Δημάρχου ``περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων,  Οικ/κου Προγραμματισμού 

Ανάπτυξης & Απασχόλησης``» 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ MΕ ΑΡΙΘΜΟ  /1631/2018 

Ο  Δήμαρχος Κομοτηνής  

 

Έχοντας υπόψη  

 

1) Την υπ’ αριθ. 18/4-01-2018 Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής των 

προτάσεων – αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων, 

Οικονομικού Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Απασχόλησης κ. Πολιτειάδη Δημήτριο με τις 

διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης.  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 και του ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 1 του ν 4555/19-07-2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σύμφωνα με τις 

οποίες « Ο Δήμαρχος ως διατάκτης αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 

όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση σχετικής απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης» 

3) Την υπ’ αριθ. 39788/31-07-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία 

« Η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης μπορεί να μεταβιβαστεί 

από το Δήμαρχο σε Αντιδήμαρχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν 3852/2010, όπου 

ορίζεται ότι «Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της 

πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων 

καθ’ ύλην και κατά τόπον. 

4) Την υπ’ αριθ. 160/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Θεμάτων ο κος Πολιτειάδης Δημήτριος. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 18/4-01-2018 εκδοθείσα απόφαση Δημάρχου. 

β. Μεταβιβάζουμε κατά τα ανωτέρω την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης (ήτοι έγκριση των δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων), στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων κο Πολιτειάδη Δημήτριο. 
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γ. Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης θα 

υπογράφονται από τον Δήμαρχο. 

δ. Η παρούσα κανονιστική απόφαση θα ισχύσει από την έκδοση και δημοσίευσή της έως και τη 

λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής.   

 

                           Ο 

                                                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
1.Να δημοσιευθεί σε 1 ημερήσια εφημερίδα 

2.Να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

3.Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

                                                                                                                ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Εσωτερική Διανομή:           

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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