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               Ιάηω Ασαΐα  1 επηεμβπίος 2021 
                                          Απιθ. Ππωη.: 8378 

 

Γηεύζπλζε :  Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ  
 Τπεξεζηώλ 

    Σκήκα:  Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
 Γξαθείν:  Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ 

  Σαρ. Γ/λζε:  ώζνπ Σαπξνκέλενο 50 
Σ.K.: 252 00 ΘΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 
Σει.: (26930) 25581 

 
ΘΕΛΑ: « Σποποποίηζη ηηρ απιθ. 337/2019 απόθαζηρ Δημάπσος πεπί:  
Οπιζµού ανηιδημάπσων ωρ µέλη ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ ηος ∆ήµος 
∆ςηικήρ Ασαΐαρ» 

 
ΑΠΟΦΑΗ 2 5 5 /2021 

Ο ∆ΗΛΑΡΥΟ ∆ΤΣΘΙΗ ΑΥΑΪΑ 
 

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 318/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπµεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ µε ηελ 
νπνία επηθπξώζεθαλ ηα απνηειέζµαηα ησλ ∆εµνηηθώλ Δθινγώλ ηνπ ∆ήµνπ 

∆πηηθήο Αραΐαο πνπ δηελεξγήζεθαλ ηελ 26ε Καΐνπ & 2ε Ηνπλίνπ 2019, 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58, 59, 61, 92 θαη 93 ηνπ ν. 3852/10 «Νέα 
Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκένηρωζης ∆ιοίκηζης – 
Πρόγραµµα Καλλικράηης» (Δ.η.Θ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), αλαθνξηθά µε ηηο 
αξµνδηόηεηεο ηνπ ∆εµάξρνπ, ηνλ νξηζµό θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ αληηδεµάξρσλ, 
ηελ αληηµηζζία ησλ αηξεηώλ θαη ηελ εηδηθή άδεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 
απηώλ, όπσο απηέο ηζρύνπλ, 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ ν.4555/2018 (Δ.η.Θ., ηρ. Α΄, θ.133/19-7-2018), θαη 
αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
ν.4623/2019 (Δ.η.Θ. ηρ. Α΄, θ.134/9-8-2019) «Σσγκρόηηζη και εκλογή 
οικονοµικής επιηροπής και επιηροπής ποιόηηηας ζωής». 

4. Σνλ Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ηνπ ∆ήµνπ ∆πηηθήο Αραΐαο 
(Δ.η.Θ., ηρ. Β΄, θ. 3017/30-12-2011) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

5. Σελ ππ’ αξηζ.252/8197/31-8-2021 (Α∆Α:6Λ3ΗΩ9Λ-57Ζ) απόθαζε ∆εµάξρνπ 
πεξί νξηζµνύ αληηδεµάξρσλ ∆ήµνπ ∆πηηθήο Αραΐαο .  

6. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο  ππ’ αξηζ. 337/2019 απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί:  
Οξηζµνύ αληηδεκάξρσλ σο µέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ ∆ήµνπ 
∆πηηθήο Αραΐαο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ αληηδεκάξρσλ 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 
 Σην ηποποποίηζη ηηρ απιθ. 337/2019 απόθαζηρ Δημάπσος πεπί: 
¨Οπιζµού ανηιδημάπσων ωρ µέλη ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ ηος 
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∆ήµος ∆ςηικήρ Ασαΐαρ¨  ωρ εξήρ:  
Οξίδεη ζηελ ζέζε ηνπ θ. Γθνηζόπνπινπ Βαζίιεηνπ ηνπ Αξηζηείδε, ηνλ αληηδήκαξρν 
Παλαιολόγο Ιωνζηανηίνο ηος Γεωπγίος, ηαθηηθό κέινο ζηελ Δπηηξνπή 
Πνηόηεηαο Εσήο.  
Θαηά ηα ινηπά ηζρύεη σο έρεη ε 337/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ.  
Ζ παξνύζα απόθαζε ζα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθό ηόπν εηδηθνύ ζθνπνύ ηνπ ∆ήµνπ. 
 

 
 

Ο ∆ΗΛΑΡΥΟ ∆ΤΣΘΙΗ ΑΥΑΘΑ 
 
 
 
 

ΠΤΡΘ∆ΩΜ ΜΘΙ. ΛΤΚΩΜΑ 
 
 
 

Εζωηεπική ∆ιανοµή: 
∆/λζε ∆ηνηθεηηθώλ & Οηθνλνµηθώλ Τπεξεζηώλ 


