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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
             ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                           
            ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                                                
          ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
…………………………………… 
Ταχ. ∆/νση : 25ης Μαρτίου 15  
Ταχ. Κωδ. : 50200 Πτολεµαΐδα  

Τηλέφωνο : 24633 50100 

Fax : 24633 50150 

E-mail : grdhmarxou@ptolemaida.gr 

   

Απόφαση ∆ηµάρχου  

για την τέλεση πολιτικών γάµων 

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010).  

2. Τις διατάξεις του ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάµου» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 46/7-4-

1982).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 2) του π.δ. 391/1982 «Για τη ρύθµιση λεπτοµερειών σχετικά µε την 

τέλεση των πολιτικών γάµων, τη χορήγηση της άδειας γάµου και το περιεχόµενο της βεβαιωτικής 

πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάµων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 73/18-6-1982).  

4. Την υπ αρίθµ. 509/18370/17-9-2019 απόφαση του ∆ηµάρχου για την τέλεση πολιτικών γάµων. 

5. Την υπ αρίθµ. 6/435/9-1-2023 απόφαση του ∆ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Για την τέλεση των πολιτικών γάµων στο ∆ήµο Εορδαίας και συγκεκριµένα στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Πτολεµαΐδας, ορίζουµε την κ. Αναστασία Πράπα, Αντιδήµαρχο Παιδείας & Αθλητισµού.  

Εάν απουσιάζει ή κωλύεται η ανωτέρω, τους Πολιτικούς Γάµους θα τελεί η Αντιδήµαρχος Αγροτικής 

Ανάπτυξης κ.Άννα Καϊδου. 

Σε περίπτωση τέλεσης πολιτικού γάµου σε διαφορετική ηµέρα από την προκαθορισµένη αυτή της 

Παρασκευής, οι µελλόνυµφοι οφείλουν να το δηλώσουν µε σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση.  
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 Κατά τα λοιπά ισχύει η 509/18370/17-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου. 

Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί µία (1) φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

  

 

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

 

Κοινοποιείται: 

1)∆/νση ∆ιοίκησης -Τµήµα Πρωτ/λου- ∆ιεκ/σης και Γεν. Αρχείου  
2)∆/νση ∆ιοίκησης- Τµήµα ∆ιοικητικού  
3)Ληξιαρχείο 
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