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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Πτολεµαΐδα 7/9/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                     Αρ. Πρωτ.:    19371 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                     Αριθµ. Απόφ. ∆ηµάρχου:   -  448   - 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                         
 

 
 

Ταχ. ∆/νση : 25ης Μαρτίου 15  

Ταχ. Κωδ. : 50200 Πτολεµαΐδα 

Τηλέφωνο : 24633 50100 

Fax : 24633 50150 

E-mail : grdhmarxou@ptolemaida.gr 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της αρίθµ. 534/18494/9-9-2020 Απόφασης ∆ηµάρχου αναφορικά µε την ηµεροµηνία 
λήξης της θητείας των Αντιδηµάρχων ∆ήµου Εορδαίας». 

 

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 

 Έχοντας υπόψη:  
 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του 

Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση 

του ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύµφωνα µε το ν. 

3852/2010, όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και 

της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40), 

αναφορικά µε την αντιµισθία. 

5. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ- 

191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον ∆ήµο Εορδαίας , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός 

του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Εορδαίας έχει πέντε (5) ∆ηµοτικές Ενότητες. 
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7. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορεί να ορισθούν έξι (6) έµµισθοι Αντιδήµαρχοι και δύο (2) άµισθοι . 

8. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αρίθµ..82/59633/20.08.2019: Ορισµός Αντιδηµάρχων. 

9. Το από 3-9-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης όλων των δηµοτικών συµβούλων της ∆ηµοτικής Παράταξης 

«Μπροστά για την Εορδαία» για τον ορισµό της δηµοτικής συµβούλου Ζαφειρούλας (Ρούλας) Σεβαστού ως 

Αντιδηµάρχου. 

10. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ Β’ 823/09.04.2013) 

11. Την 106/2019 Απόφαση  του Πολυµελές Πρωτοδικείου  Κοζάνης µε την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσµατα 

των ∆ηµοτικών Εκλογών του ∆ήµου Εορδαίας που διενεργήθηκαν την 26η Μαΐου & 2α Ιουνίου 2019. 

12. Το από 31-08-2019  Πρακτικό Ορκωµοσίας του ∆ήµου Εορδαίας. 

13. Την υπ αρίθµ. 48/Α.Π.22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

14.Το γεγονός ότι η θητεία τόσο των µελών του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όσο και των µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λήγει την 6η-11-2021. 

15.Την ανάγκη παράτασης ισχύος των ανωτέρω αποφάσεων µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της θητείας των µελών 

του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, δεδοµένου ότι ο ορισµός Αντιδηµάρχων έχει άµεση σχέση µε τη σύνθεση του προεδρείου του 

∆.Σ. και των ανωτέρω οργάνων . 

15. Την υπ αρίθµ. 534/18494/9-9-2021 µε Α∆Α:ΨΘΩΕΩΡ6-∆ΥΛ Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε τον ορισµό των 

Αντιδηµάρχων µε ηµεροµηνία λήξης 09/09/2021. 

16. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου και των Κοινοτήτων του. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
1.Τροποποιούµε την υπ 534/18494/9-9-2021 µε Α∆Α:ΨΘΩΕΩΡ6-∆ΥΛ Απόφαση ∆ηµάρχου, µόνο ως προς το 

µέρος που αφορά την ηµεροµηνία λήξης της θητείας των Αντιδηµάρχων, η οποία και παρατείνεται µέχρι την  6ην 

Νοεµβρίου 2021. 

2.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα της παραπάνω σχετικής απόφασής µας. 

3.Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού, κατά τα οριζόµενα 

στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Εορδαίας. 

  

  

      Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 

                                    

      Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

. 
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Κοινοποίηση :  

- Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση     

  Ηπείρου  &  ∆υτ. Μακεδονίας,    

  ∆/νση   Αυτ/σης  &  Αποκ/σης,  

  Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης Α’ βαθµ. 

- Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

 
Εσωτ. ∆ιανοµή :  
- Γρ. ∆ηµάρχου 
- Γ. Γραµµατέα ∆ήµου 
- Οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι 
- ∆/νσεις ∆ήµου  
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