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                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κομοτηνή 30 Αυγούστου 2021  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                        Αριθμός πρωτοκόλλου: 20031 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: « Παράταση θητείας Αντιδημάρχων» 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 3707 
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής 

Αφού έλαβε υπόψη : 
 
1) 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). 
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 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) Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον 
Δήμο Κομοτηνής , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 66.390  κατοίκους. 
(ΦΕΚ 699/Β/2014) 
6) Το γεγονός ότι ο Δήμος Κομοτηνής έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες (άρθ.1 και 2 
Ν. 3852/2010). 
7) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής (ΦΕΚ 
4419/B/2020) 
8) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων 
9) Το γεγονός ότι στο Δήμο μας μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι. 
10) Το άρθρο 47 του ν.4647/2019 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 
59 ν.3852/2010 ως εξής: «Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των 
προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε 
αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της 
παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια 
μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν 
δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός 
τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων -
συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.» 
11) Την αριθ 2427/1-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κομοτηνής περί ορισμού 
Αντιδημάρχων με αντιμισθία του Δήμου ( ΑΔΑ:ΩΦΒΖΩΛΟ-3Γ8) όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθ 2573/10-9-2019 (ΑΔΑ:ΨΗ0ΧΩΛΟ-69Ν), 3471/22-11-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΟΞΜΩΛΟ-Λ4Ο), 3472/22-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΦΜΩΛΟ-ΥΑ5), 587/27-2-2020 
(ΑΔΑ:ΨΞΗΥΩΛΟ-21Ν)1478/23-6-2020 (ΑΔΑ: 625ΛΩΛΟ-Β37) Αποφάσεις Δημάρχου 
Κομοτηνής. 
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12) Τις αριθ 604/28-2-2020 (ΑΔΑ:ΩΧΧ1ΩΛΟ-ΩΒΡ) και 1477/23-6-2020 (ΑΔΑ: 
Ω9ΝΕΩΛΟ-ΙΝΘ) αποφάσεις Δημάρχου Κομοτηνής περί ορισμού άμισθων 
Αντιδημάρχων. 
13) Το γεγονός ότι οι ως άνω αποφάσεις έχουν ισχύ μέχρι την 31η Αυγούστου 
2021. 
 
                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Α)Την παράταση της θητείας μέχρι τις 31η Οκτωβρίου 2021.  των ήδη ορισθέντων 
Αντιδημάρχων με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν μεταβιβασθεί με τις 
ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου..   

 
   Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις. 
 
   Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου 2021   
 

      Η απόφαση θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού    
και αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, καθώς 
επίσης και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

 
 
 
Εσωτερική Διανομή                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
1.Αντιδημάρχους 
2.Διευθύνσεις,Τμήματα, 
Αυτοτελή Γραφεία του Δήμου 
                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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