
 

 

Θέμα: Τροποποίηση -παράταση των με αριθμ. 915/3-9-2019 & 90/10-2-2020 
αποφάσεων Δημάρχου  με τις οποίες ορίστηκαν έμμισθοι και άμισθοι Αντιδήμαρχοι του 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 § 3, 58 § 1, περ. γ’ & ι’, 59, 74 § 1 και 92 του ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αναφορικά με τον 
ορισμό αντιδημάρχων, την αναπλήρωση του δημάρχου και τον ορισμό μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 
2. Την υπ’ αριθμ. 915/12.190/3-9-2019 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων για το 
χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και 30-9-2020 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – 
Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου», με την οποία ορίστηκαν αντιδήμαρχοι μέχρι 30-9-
2020 οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας Παναγιώτης Κολοβέντζος, 
Κωνσταντίνος Φράγκος, Μιχαήλ Σακελλάρης και Ευαγγελία Κουτσοδήμα, με τις εκεί 
αναφερόμενες αρμοδιότητες. 

 

3. Την υπ’αριθμ 620/28-9-2020 με θέμα: «Τροποποίηση – παράταση ισχύος της 
υπ’ αριθμ. 915/12.190/3-9-2019 απόφασης δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων  
για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 μέχρι και 30-9-2020 - Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων – Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου» 
 
4. Την υπ’ αριθμ.1117/18-11-2019 απόφαση δημάρχου περί «Αντικατάσταση-
ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και την 90/1933/10-2-2020 απόφαση 
δημάρχου με θέμα «Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου 
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 για το χρονικό διάστημα από 11-2-2020 μέχρι και 10-2-2021 - Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 915/12.190/3-9-2019 απόφασης 
Δημάρχου», με την οποία ορίστηκε άμισθος αντιδήμαρχος μέχρι 10-2-2021 η δημοτική 
σύμβουλος της πλειοψηφίας Σωτηρία Αργυρίου, με τις εκεί αναφερόμενες 
αρμοδιότητες, τροποποιώντας την υπ’ αριθμ. 915/12.190/3-9-2019 απόφαση 
Δημάρχου 
 
5. Το δεδομένο ότι λόγω των κυβερνητικών μέτρων που λήφθηκαν για την 
αντιμετώπιση της διάδοσης του Κορωνοϊού, οι υπηρεσίες του Δήμου από 11-3-2020 
υπολειτουργούν, οι δε αντιδήμαρχοι στερήθηκαν του χρονικού διαστήματος αυτού για 
να αναπτύξουν τη δράση και τον προγραμματισμό τους. 

 

6. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου καθώς και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Τροποποιεί τις με αριθμ.. 915/12.190/3-9-2019 & & 620/28-9-2020  αποφάσεις  
Δημάρχου όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις υπ’ αριθμ. 1117/2019 
& την  90/2020 αποφάσεις Δημάρχου, μόνον ως προς τη διάρκεια της ισχύος της 
θητείας των Αντιδημάρχων, την οποία παρατείνει ως τις 31-03-2021. 
 
Καλείται ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες 
προκειμένου η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως, να δημοσιευτεί άπαξ σε μία 
ημερήσια τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
2. Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών, για τη δημοσίευση σε εφημερίδα. 
3. Γραφείο Μηχανοργάνωσης, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
4. Γραφείο Μισθοδοσίας 
5. Οριζόμενους 
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