
 

 
  

                                    ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                           Γαζηούνη  19 Μαρηίοσ 2021 

ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ                                                  Αριθ. Πρωη.  2940 
 

Απόθαζη  246 / 2021 

Ο Γήμαρτος  Πηνειού 
 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α' 133) Πξόγξακκα 

Κιεηζζέλεο Ι, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1 ηνπ αξ 33 ηνπ Ν 4483/2017 

3. Σελ αξ 82 εγθύθιην κε αξ. πξση. 59633/20-8-2019 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

4. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ (ΦΔΚ ΦΔΚ Β 

557/08.04.2011) 

5. Σν από 30/08/19 πξαθηηθό ζύκπξαμεο ησλ παξαηάμεσλ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ - 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ - ΑΝΓΡΔΑ ΜΑΡΙΝΟ ηνπ εθιεγέληνο 

Γεκάξρνπ θαη ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ - ΝΔΑ ΔΠΟΥΗ - ΠΑΝΟ ΘΔΟΓΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ηνπ ηξίηνπ ζε ζεηξά επηηπρίαο ζπλδπαζκνύ πνπ απνηεινύλ πιένλ ηελ εληαία παξάηαμε 

«ΝΔΑ ΔΠΟΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ» 

6. Σελ αξηζ. 298/2020 (ΑΓΑ:6ΡΓΤΧΞΑ-ΔΒΙ) Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ 

Αληηδεκάξρσλ Γήκνπ Πελεηνύ γηα ηελ πεξίνδν 20-3-2020 έσο θαη 21-3-2021.  

7. Σελ αξηζκ. 390/2020 (ΑΓΑ: 62Λ2ΧΞΑ-0ΜΓ) Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ 

Αλαπιεξσηή Γεκάξρνπ θαη Άκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ. 

8. Σελ αξηζκ. 105/2021 (ΑΓΑ: Φ73ΣΧΞΑ-ΔΦ3) Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ησλ αξηζκ. 298/2020 θαη αξηζκ. 390/2020 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ 

Αληηδεκάξρσλ. 

9. Σελ αξηζκ. 746/2020 (ΑΓΑ: ΦΤΦΡΧΞΑ-4Γ) Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκό 

Δληεηαικέλνπ πκβνύινπ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤΒΣΩΞΑ-ΘΙΧ



 

10. Σελ αξηζκ. 1390/2020 (ΑΓΑ: 6ΝΦ1ΧΞΑ-Γ2Β) Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκό 

Δληεηαικέλνπ πκβνύινπ 

11. Σν γεγνλόο όηη ε ζεηεία ησλ αληηδεκάξρσλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ εθπλέεη ζηηο 21/3/2021. Η 

ξαγδαία αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ θνξσλντνύ επηβάιιεη επηηαθηηθά ζε όινπο καο λα 

ιεηηνπξγήζνπκε αδηάθνπα  θαη απνθιεηζηηθά  ζηε θαηεύζπλζε ηεο πξνάζπηζεο ηεο πγείαο 

καο.  

 Οη αιιαγέο ησλ πξνζώπσλ έξρνληαη ζε δεύηεξε πξνηεξαηόηεηα, αθνύ ζην ζηάδην 

πξνζαξκνγήο ειινρεύεη ν πηζαλόο θίλδπλνο δεκηνπξγίαο θελώλ, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

είραλ επηπηώζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθώλ δεηεκάησλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

 Ξεπεξλώληαο απηέο ηηο θξίζηκεο ώξεο πνπ δηεξρόκαζηε κε ηελ θαζεκεξηλή επηδείλσζε 

ηεο θαηάζηαζεο θαη ηε δξακαηηθή αύμεζε ηνπ ηηθνύ θνξηίνπ ζε όιε ηε ρώξα ζα κνπ δνζεί 

ε δπλαηόηεηα λα εκπηζηεπζώ ζε ζέζεηο απμεκέλεο επζύλεο θαη ηνπο ππόινηπνπο 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο παξάηαμήο καο, όληαο ζίγνπξνο γηα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθώλ ππνζέζεσλ.  

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι 

 

Α. Σελ παξάηαζε ηεο ζεηείαο ησλ ήδε νξηζκέλσλ Αληηδεκάξρσλ θαη Δληεηαικέλσλ 

δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ  κε ηηο αξκνδηόηεηεο θαζ’ ύιελ θαη θαηά ηόπν πνπ ηνπο έρνπλ 

εθρσξεζεί δεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγώληαο πάληα κε επζύλε 

θαη ινγηθή. 

Β. Οη νξηζζέληεο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ή λα είλαη κέιε 

ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Γ. Η παξάηαζε ηεο ζεηείαο ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ησλ Δληεηαικέλσλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

ζα ηζρύεη κέρξη ηελ έθδνζε λεόηεξεο απόθαζεο ζε εύζεην ρξόλν θαη κε ηελ αλάζεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηελ ώξα πνπ νη ζπλζήθεο ζα ην επηηξέςνπλ. 

 
Γ. Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ ππάξρεη 

εκεξήζηα, ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ θαη ζην πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» 

Δ. Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη ηνπο Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο 

πκβνύινπο. 

 

Ο Γήμαρτος Πηνειού 

 

 

Ανδρέας π. Μαρίνος 

ΑΔΑ: ΩΤΒΣΩΞΑ-ΘΙΧ
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