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«Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ, σο κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ».
ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ
Ο Γήκαξρνο,

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο αληηθαηαζηάζεθε
ή ζπκπιεξώζεθε από ην άξζξν 68 Ν. 4555/2018 (Α΄ 133), από ην άξζξν 5 λ.
4623/2019 (Α΄ 134) θαη από ην άξζξν 10 λ. 4625/2019 (Α΄ 139) θαη ηζρύνπλ ζήκεξα.
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 3852/2010 «Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Γήκσλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ 3 λ. 4623/2019 (Α΄
134) θαη ηελ παξ. 1 άξζξνπ 40 λ. 4735/20.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 λ. 3852/2010 «πγθξόηεζε θαη εθινγή νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο θαη επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 76 λ.
4555/18 (Α΄ 133) θαη από ηελ παξ. 1 άξζξνπ 2 λ. 4623/2019 (Α΄ 134).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 λ. 4804/2021 (Α΄ 90), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 61
λ. 4873/2021 (Α΄ 248) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα απηνδηνηθεηηθή πεξίνδν θαη ηε ζεηεία
ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ - Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 4804/2021».
5. Σηο κε αξηζκ. 90/59849/21.08.2019 θαη 932/96599/29.12.2021 εγθπθιίνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ζέκα «Γηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο θαη εθινγήο κειώλ
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο».
6. Σηο κε αξηζκ. 82/59633/20.08.2019, 48/22119/07.04.2020 θαη 809/85741/19.11.2021
εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ζέκα «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ».
7. Σν ππ' αξηζκ. 18275/02.09.2019 Πξαθηηθό ύκπξαμεο γηα ηελ παξνρή έγθξηζεο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ ζπκβνύισλ ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο ηνπ Γεκάξρνπ ΄΄ΔΝΑ ΒΖΜΑ
ΜΠΡΟΣΑ΄΄ θαη ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο ΄΄ΓΖΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ΄΄, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην
άξζξν 73 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη από ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/2019.
8. Σελ κε αξηζκ. 22817/28.12.2021 απόθαζε Γεκάξρνπ, πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρνπ
Μαλνύζνπ Απόζηνινπ ηνπ Αγαπίνπ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ, εληόο ηεο
ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, με θηηεία από 01.01.2022 έως και 31.12.2022.
9. Σελ κε αξηζκ. 19275/11.11.2021 (νξζή επαλάιεςε) απόθαζε Γεκάξρνπ, πεξί νξηζκνύ
ηεζζάξσλ (4) έκκηζζσλ θαη δύν (2) άκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ηνπ, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, με θηηεία από 12.11.2021
έως και 11.11.2022.
10. Σηο κε αξηζκ. 2/09.01.2022 (ΑΓΑ: Φ6ΟΠΧΛΧ-589) θαη 3/09.01.2022 (ΑΓΑ: 90Λ5ΧΛΧΗΓΤ) απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κνξπδαιινύ, πεξί ζπγθξόηεζεο θαη
εθινγήο ησλ Μειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο,
αληίζηνηρα.
11. Σν γεγνλόο όηη γηα ηε λόκηκε ζπγθξόηεζε ησλ ελ ιόγσ επηηξνπώλ, απαηηείηαη λα
νξηζηνύλ από ηνλ Γήκαξρν, σο κέιε, δύν (2) Αληηδήκαξρνη, ζε θάζε επηηξνπή.

12. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Α. Οξίδνπκε ηνπο Αληηδεκάξρνπο θ.θ.:
 Λώνα Μιταήλ θαη
 Παπαδογεωργή Γημήηριο,
ως ηακηικά μέλη ηης Οικονομικής Δπιηροπής, νη νπνίνη, καδί κε ην Γήκαξρν – Πξόεδξν θαη
ηα κέιε, πνπ εθιέρζεθαλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ.
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηώλ νξίδνπκε ηνπο Αληηδεκάξρνπο θ.θ.:
 Αρώνη Απόζηολο και
 Πάτο Ηωάννη, αληίζηνηρα,
Β. Οξίδνπκε σο Πρόεδρο ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γημόποσλο
Γεώργιο.
Γ. Οξίδνπκε ηνπο Αληηδεκάξρνπο θ.θ.:
 Πάτο Ηωάννη και
 Παπαδογεωργή Γημήηριο,
ως ηακηικά μέλη ηης Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής, νη νπνίνη καδί κε ηνλ Αληηδήκαξρν –
Πξόεδξν θαη ηα κέιε, πνπ εθιέρζεθαλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.
Αναπληρωμαηικά κέιε απηώλ, νξίδνπκε ηνπο Αληηδεκάξρνπο θ.θ.:
 Αρώνη Απόζηολο και
 Μανούζο Απόζηολο, αληίζηνηρα.
Ζ ζεηεία ησλ σο άλσ, ζηηο πξναλαθεξόκελεο επηηξνπέο, αθνινπζεί ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο
όπσο απηνί νξίζηεθαλ σο Αληηδήκαξρνη, ζύκθσλα κε ηηο αξηζκ. 22817/28.12.2021 θαη
19275/11.11.2021 απνθάζεηο καο.
Με ηελ παξνύζα παύεη λα ηζρύεη ε παξ. 2 ηεο αξηζκ. 22817/28.12.2021 πξνγελέζηεξεο
απόθαζήο καο.
Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
θαζώο θαη ζην πξόγξακκα ΄΄ΓΗΑΤΓΔΗΑ΄΄.
Να θνηλνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο,
θαζώο ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ καο.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΥΟΤΡΑΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ

