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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ηράκλειο, 03/08/2018 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   Αρ. Πρωτ. 65511_06-08-2018 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Αντιδηµάρχου Ηρακλείου ως ∆ιατάκτη» 

 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 

ισχύουν σήμερα.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) περί 

«∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 3871/2010, όπως ισχύουν σήμερα με το άρθρο 

177 του Ν. 4270/2014. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010) 

«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): 

«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145 Α/5-8-2016). 

6. Την µε αριθ. πρωτοκόλλου 31727/23-3-2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισµού 

Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του. 

7. Την με αριθ. 138383/10-9-2014 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου ως Διατάκτη» 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133 Τεύχος Πρώτο) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 

Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωσης της Οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των ΟΤΑ  (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργία των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη , ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,  
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

        Ανακαλούμε την με αριθ. 138383/10-9-2014 απόφασή μας περί «ορισμού 

Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη» και Ορίζουµε, ως διατάκτη, τον Αντιδήµαρχο του 

∆ήµου Ηρακλείου, κ. Γεώργιο Καραντινό . 

 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 

Ηρακλείου, να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του ∆ήµου Ηρακλείου 

[πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ] και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου και αντίγραφό της να 

κοινοποιηθεί σε όλες τις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, στους λοιπούς 

Αντιδηµάρχους και στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου. 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου 

 

Βασίλης Λαµπρινός  

 

 

ΑΔΑ: ΨΗΩΕΩ0Ο-ΨΧ4


		2018-08-07T13:11:02+0300
	Athens




