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Θέμα:  Τροποποίηση της αριθμ. 464/5434/05-05-2020 απόφαση Δημάρχου, (περί 
«Ανάκληση και αντικατάσταση αντιδημάρχων – Ανακατανομή των 
μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν 3463/08-07-2006 (Κ.Δ.Κ.).  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 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 Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 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 Διοίκησης- 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. Την αριθμ. 464/5434/05-05-2020 απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ: ΩΒΝΡΩΨΛ-ΝΩ4) 
περί «Ανάκληση και αντικατάσταση αντιδημάρχων – Ανακατανομή των 
μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων». 

6. Την ανάγκη ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και την 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών μας,   

 

 

Αριθμός Πρωτ. : 10374  

Αριθμός Απόφ.        : 756 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Αμύνταιο 14-07-2020 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Τροποποιεί την αριθμ. 464/5434/05-05-2020 απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ: 
ΩΒΝΡΩΨΛ-ΝΩ4) περί «Ανάκληση και αντικατάσταση αντιδημάρχων – Ανακατανομή 
των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων» ως προς  την παρακάτω παράγραφο: 

(Ε.) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπάντη Ιορδάνη, τις 
αρμοδιότητες ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Μπερμπερίδης Πέτρος και κ. Κιοσές 
Παναγιώτης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κιοσέ 
Παναγιώτη, τις αρμοδιότητες ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Μπερμπερίδης Πέτρος και κ. 
Αντιδήμαρχος Μπάντης Ιορδάνης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 
Αντιδημάρχου κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 
Δεμερτζίδης Στυλιανός. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. 
Δεμερτζίδη Στυλιανού, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζητιμοθέου 
Ιωάννης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη 
Πέτρου τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κιοσές Παναγιώτης. 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 464/5434/05-05-2020 απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ: 
ΩΒΝΡΩΨΛ-ΝΩ4) περί «Ανάκληση και αντικατάσταση αντιδημάρχων – Ανακατανομή 
των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων» ως έχει. 

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε 
μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αμυνταίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 


