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Α Π Ο Φ Α  Ζ  
 

Αξηζκ. 3/2023 
 

ΘΔΜΑ : «Οξηζκόο Αληηδεκάξρνπ, κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήηωλ – ηξνπνπνίεζε ηωλ αξζ. 
571/14721/28-12-2022 θαη αξηζ. 326/9717/31-8-2022 απνθάζεωλ δεκάξρνπ θαη ηεο 

κεηαγελέζηεξεο αξηζ. 338/9949/5-9-2022 απόθαζεο Γεκάξρνπ» 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΨΑ 
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. 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. 

7. Σν άξζξν 73 ηνπ λ. 4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι». 

8. Σελ αξίζ. 326/9717/31-08-2022 πεξί «Οξηζκνύ αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ» 

9. Σελ αξηζ. 335/9886/2-09-2022 απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί «Σξνπνπνίεζεο - πκπιήξσζεο ηεο 
αξηζκ. 326/2022 πξνεγνύκελεο απόθαζεο Γεκάξρνπ κε ζέκα: «Οξηζκόο αληηδεκάξρσλ θαη 
κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ». 

10. Σελ αξηζ.571/14721/28-12-2022 απόθαζε Γεκάξρνπ  πεξί : « Αλάθιεζεο  κεηαβίβαζεο 
αξκνδηνηήησλ – ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 338/9949/5-9-2022 απόθαζεο Γεκάξρνπ» 
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11. Σελ αξηζ. πξση.  14616/23-12-2022 δήισζε αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ θ. ηαζόπνπινπ Αλδξέα ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο, ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο  
¨πλεξγαζία Γπκαίσλ Πνιηηώλ¨.   

12. Σελ αλάγθε επίηεπμεο ζπληνληζκνύ γηα απνηειεζκαηηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ. 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 
 

 Σελ ηξνπνπνίεζε ηωλ αξζ. 571/14721/28-12-2022 θαη αξηζ. 326/9717/31-8-2022 

απνθάζεωλ θαζώο θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο αξηζ. 338/9949/5-9-2022 απόθαζεο Γεκάξρνπ 

ωο θάηωζη: 

Οξίδνπκε ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν (αλεμάξηεην) θ. ηαζόπνπιν Αλδξέα ηνπ Κωλζηαληίλνπ, θαζ’ 
ύιελ Αληηδήκαξρν (έκκηζζν) Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάηω 
αξκνδηόηεηεο: 
 
α) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαη έιεγρν όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ παξαθάησ 
νξγαληθώλ κνλάδσλ:  

 ηνπ   Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζην άξζξν 13Β παξ. 2, πεξ. 
ηγ΄,ηδ΄, ηε΄, ηζη΄, ηνπ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Νόκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη 
Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ.  

β) Σελ Σέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ. 
 
Δπίζεο ηνλ θ. ηαζόπνπιν Αλδξέα ηνπ Κσλζηαληίλνπ  ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ζα 
αλαπιεξώλεη ν αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Έξγσλ θ. ηαπξνγηαλλόπνπινο ππξίδσλ. 
 
 Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζκ.326/9717/31-08-2022 (AΓΑ:9Φ7ΛΧ9Ν-ΡΔΕ) απόθαζή καο όπωο 
ηξνπνπνηήζεθε από ηελ κεηαγελέζηεξε κε αξηζ. πξωη. 338/9949/5-9-2022 (AΓΑ:ΦΦΒΦΧ9Ν-ΦΤ3) 
απόθαζή καο. 

Σ.  Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη 
λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο θαη ζην πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

 
  Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΖ ΑΥΑΨΑ 

 
 
 
 

ΠΤΡΙΓΧΝ Ν. ΜΤΛΧΝΑ 
 

 
Δζσηεξηθή ∆ηαλνµή: 
 
1. Γξαθείν Γεληθνύ Γξαµµαηέα  

2. ∆/λζε ∆ηνηθεηηθώλ & Οηθνλνµηθώλ Τπεξεζηώλ  

3. Πξντζηαµέλνπο ∆\λζεσλ & Απη. Σµεµάησλ  

4. Γξαθεία Αληηδεµάξρσλ ∆ήµνπ 
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