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               Κάηω Αταΐα   28  Απρηιίοσ 2022 
                                    Αρηζ. Πρωη.:4386 

 

Γηεύζπλζε : Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ  
 Τπεξεζηώλ 

    Σκήκα: Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
 Γξαθείν: Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ 

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

 

ΘΔΜΑ:  ««Αποδοτή Παραίηεζες Αληηδεκάρτοσ. Μερηθή Σροποποίεζε ηες αρηζκ. 252/2021 προεγούκελες 

απόθαζες Γεκάρτοσ κε ζέκα: «Ορηζκός αληηδεκάρτωλ θαη κεηαβίβαζε αρκοδηοηήηωλ».»   

ΑΠΟΦΑΖ 132/2022 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΪΑ 

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 από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 

(Α' 134). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3. Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΤΠ.Δ. "Πξσηνβάζκηνη θαη 

Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο, ζύκθσλα κε ην λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη." 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α’ 107) θαη 

ηεο παξ. 3 ε' άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

5. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 [απνθ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΔΚ 

698/Β’/2014)] «Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο κε αξηζκό 11247/28.12.2012 (ΦΔΚ 3465/Β΄/28.12.2012) θαη ζέκα 

«Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ−Καηνηθηώλ 2011 πνπ αθνξνύλ ζην Μόληκν Πιεζπζκό ηεο Υώξαο» 

ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο αλέξρεηαη ζηνπο  25.916 θαηνίθνπο.  

6. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο έρεη ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

7. Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.82/59633/20.08.2019: Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4647/2019 (ΦΔΚ 204/2019) «΄Ακηζζνη Αληηδήκαξρνη» 

9. Σελ αξηζ. 48/22119/7-4-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί: ¨¨Οξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ¨ 

10. Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Γπηηθήο Αραΐαο κπνξνύλ λα νξηζηνύλ πέληε (5) Αληηδήκαξρνη έκκηζζνη θαη δύν (2) άκηζζνη 

ΑΔΑ: ΨΣΑΦΩ9Ν-ΘΩΧ



[2] 
 

11. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο ζύκθσλα κε ηελ αξ. απνθ. 

101968/20980/2011 ηνπ Γ.Γ. Απνθ/λεο Γ/ζεοΠει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ινλίνπ, ΦΔΚ 3017/Β’/30.12.2011, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη αλά νξγαληθή κνλάδα νη αξκνδηόηεηεο ηηο νπνίεο αζθεί ν Γήκνο. 

12.  Σελ πξνγελέζηεξε απόθαζε 252/8197/31-08-2021 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό Αληηδεκάξρσλ (ΑΓΑ: AΓΑ:6Ν3ΙΩ9Ν-57Η)  

13. Σελ ππνβνιή παξαίηεζεο από ην αμίσκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο - ηνπ θ.Καξαληδά  Άγγεινπ ηνπ 

Βαζηιείνπ   πνπ έιαβε αξηζκ.πξση.3565/04-04- 2022.  

14. Σν γεγνλόο όηη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε αξηζκ. 252/2021 πξνγελέζηεξε απόθαζή καο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πην εύξπζκα θαη απνδνηηθά ν Γήκνο καο , 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Α.   Αποδετόκαζηε   ηελ   παραίηεζε   ηοσ Αληηδεκάρτοσ  θ. Καραληδά Άγγειοσ ηοσ Βαζηιείοσ θαη ηνλ 

απαιιάζζνπκε από ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο Αληηδήκαξρν. 

Β. Σροποποηούκε κερηθώς ηελ αξηζκ. 252/8197/31-08-2021 (ΑΓΑ: AΓΑ:6Ν3ΙΩ9Ν-57Η) προγελέζηερε απόθαζή 

κας πεξί «Οξηζκνύ αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ» σο αθνινύζσο: 

Β1. Ορίδοσκε:  

Σνλ θ. Οριώθ Κσρηάθο ηοσ Ιωάλλε , επηπιέολ ηωλ άιιωλ αρκοδηοηήηωλ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαρτο (άκηζζο)  , 

Ποιεοδοκίας θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο : 

Σελ νξγάλσζε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαη έιεγρν όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ παξαθάησ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ:  

 ηνπ Αση. Σκήκαηος Ποιεοδοκίας, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ θαη 

ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Νόκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ 

Β2 Ορίδοσκε : 

δ) Σελ θ. Παλαγηωηοπούιοσ Πελειόπε ηνπ Αργσρίοσ, επηπιέολ ηωλ άιιωλ αρκοδηοηήηωλ,  θαζ’ ύιελ 

Αληηδήκαρτο (άκηζζε) δεηεκάηωλ  Ποηόηεηας Εωής θαη Κοηλωληθής Προζηαζίας,  Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηζκού  θαη 

ηεο κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

Σελ νξγάλσζε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαη έιεγρν όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ παξαθάησ νξγαληθώλ κνλάδσλ:  

 ηνπ Απη. Σκήκαηος  Κοηλωληθής Προζηαζίας Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηζκού νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 14 παξ. 1, 2 & 3  εθηόο παξ. 1 πεξ. ηε΄ θαη παξ. 3 πεξ. γ΄  ηνπ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Νόκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ. 

 

Β3 Ορίδοσκε :  

Σνλ θ. ηασρογηαλλόποσιο πσρίδωλα ηνπ Γεωργίοσ, επηπιέολ ηωλ άιιωλ  θαη ηελ άζθεζε ηωλ πξνβιεπόκελσλ 

από ην Νόκν θαηά ηόπν αξκνδηόηεηεο αληηδεκάξρνπ  ζηελ Γεκοηηθή    Δλόηεηα Γύκες. 

Γ. Οη νξηδόκελνη Αληηδήκαξρνη εμνπζηνδνηνύληαη  γηα ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή απνθάζεσλ, εγγξάθσλ, δηθαηνινγεηηθώλ 

θαη πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο. 

 

Γ. Η αλάθιεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από ηνλ νξηζκό ηνπ, κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 
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 Δ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο Αληηδεκάξρνπ, ηα θαζήθνληά ηνπ ζα αζθεί ν αλαπιεξσηήο ηνπ, όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

 Σνλ θ. Οξιώθ Κπξηάθν αλαπιεξώλεη ν θ. Μάιιηαξεο Γξεγόξηνο   

 Σνλ θ. ηαπξνγηαλλόπνπιν ππξίδσλα αλαπιεξώλεη ν θ. Παιαηνιόγνο Κσλζηαληίλνο  

 Σνλ θ. Μάιιηαξε Γξεγόξην αλαπιεξώλεη ν θ.Οξιώθ Κπξηάθνο   

 Σνλ θ. Παιαηνιόγν Κσλζηαληίλν  αλαπιεξώλεη ν θ. Σαπεηλόο Κσλζηαληίλνο 

 Σνλ θ. Σνλ θ.  Σαπεηλό Κσλζηαληίλν αλαπιεξώλεη ν θ. ηαπξνγηαλλόπνπινο ππξίδσλ  

 Σελ θ.  Παλαγησηνπνύινπ Πελειόπε αλαπιεξώλεη ν θ. Μάιιηαξεο Γξεγόξηνο  

 

 

Σ. Η άζθεζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αλαηεζεηκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηεο άξρεηαη από ηελ 28ε Απξηιίνπ  2022. 

 

Ε. Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζκ.252/31-08-2021 απόθαζή καο. 

 

Ζ. Η παξνύζα Απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα κία θνξά, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 6 

άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 θαη λα αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», θαζώο επίζεο θαη ζηελ θαη ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ. 

 

Ο   ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΙΑ 

 

 

 

 

ΠΤΡΙΓΩΝ Ν. ΜΤΛΩΝΑ 

 

 

Κοηλοποίεζε:  

Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  
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