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Α Π Ο Φ Α  Ε  ΑΡ. 3169 
 

ΘΓΜΑ: Σροποποίηζη Απόθαζης 74/2/1957/11.01.2022 περί οριζμού 

Αμηιδημάρτοσ Προγραμμαηιζμού & Δ.Γ. Αρταγγέλοσ. Οριζμός Γμηεηαλμέμοσ 

σμβούλοσ. 
 

 

Ο Δ Ε Μ Α Ρ Υ Ο  
 

Έπμκηαξ οπόρε: 

01. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 58, ημο Ν.3852/2010 «Νέα Ανπηηεθημκηθή 

ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα 

Καιιηθνάηεξ» (ΦΓΚ Α’ 87), όπςξ ηνμπμπμηεζέκ ηζπύεη.  

02. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 88 ημο Ν.3463/2006.  

03. Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ Ν.3852/2010 θαη N.4555/18 (ΦΓΚ 133/19.07.2018 

ηεύπμξ Α') ςξ ηνμπμπμηεζείζεξ ηζπύμοκ.  

04. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ονγακηζμμύ Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ ημο Δήμμο 

Ρόδμο (ΦΓΚ Β 3159/2011). 

05. Σμ από 23/08/2019 Πνςηόθμιιμ Ονθςμμζίαξ Δεμάνπμο, Δεμμηηθώκ 

ομβμύιςκ, Πνμέδνςκ θαη ομβμύιςκ Σμπηθώκ Κμηκμηήηςκ, ημο Δήμμο 

Ρμδίςκ.  

06. Σεκ με α.π. 2/47520/06-09-2019 επηζεμεηςμαηηθή Πνάλε 

επηθύνςζεξ ημο Πναθηηθμύ ύμπναλεξ Παναηάλεςκ, πμο ακαθμηκώζεθε θαηά 

ηεκ 01ε Γηδηθή οκεδνίαζε ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο, ηεξ κέαξ δεμμηηθήξ 

ζεηείαξ 2019-2023. 
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07. Σηξ απμθάζεηξ ημο Δεμάνπμο Ρόδμο, πενί μνηζμμύ Ακηηδεμάνπςκ 

Δήμμο Ρόδμο. 

08. Σεκ ακάγθε μνηζμμύ Γκηεηαιμέκςκ Δεμμηηθώκ ομβμύιςκ, γηα ηεκ 

επηθμονία ημο Δεμάνπμο θαη ηεκ εύνοζμε ιεηημονγία ηςκ Τπενεζηώκ, ημο 

Δήμμο. 

09. Σεκ Απόθαζε Δεμάνπμο 74/2/1957/11.01.2022 (ΑΔΑ: 66Λ8Ω1Ρ-

655) πενί μνηζμμύ έμμηζζμο Ακηηδεμάνπμο Πνμγναμμαηηζμμύ & ΔΓ 

Ανπαγγέιμοε μπμία δεμμζηεύζεθε θαηά ημ κόμμ. 

10. Σμ με α.π.51003/2022 έγγναθμ αίηεμα ημο Δεμμηηθμύ ομβμύιμο ηεξ 

πιεημρεθίαξ Γεώργιοσ Παηζάη, ημ μπμίμ γίκεηαη δεθηό, ζύμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 39, ημο Ν.4804/21 θαη βάζεη ημο μπμίμο θεκώκεηαη ε 

ζέζε έμμηζζμο Ακηηδεμάνπμο, με ηεκ μπμία μνίζηεθε (οπ’ ανηζμ. 

74/2/1957/11.01.2022). 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Δ Ο Τ Μ Γ 

 

Α.Ονίδμομε ημκ Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ Γεώργιο Παηζάη 

Γκηεηαιμέκμ ύμβμοιμ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΓΝΟΣΗΣΑ 

ΑΡΥΑΓΓΓΛΟΤ, από ηεκ θαηά ημ κόμμ δεμμζίεοζε ηεξ πανμύζεξ, 

ελμοζημδμηώκηαξ ημκ γηα ηεκ άζθεζε ηςκ αθόιμοζςκ ανμμδημηήηςκ. 
 

Ακαιοηηθόηενα ελμοζημδμηείηαη γηα: 
 

Α.1ηεκ επμπηεία, εοζύκε, παναθμιμύζεζε θαη οπμγναθή όιςκ ηςκ 

απμθάζεςκ θαη εγγνάθςκ θαηά ηε ιεηημονγία ηεξ δ/κζεξ Πνμγναμμαηηζμμύ θαη 

Ονγάκςζεξ (Άνζνμ 10, ημο ΟΓΤ) θαη ζογθεθνημέκα ημο Σμήμαημξ 

Πνμγναμμαηηζμμύ & Ακάπηολεξ θαη ημο Σμήμαημξ Πμηόηεηαξ, 

Απμηειεζμαηηθόηεηαξ θαη Ονγάκςζεξ. Ο Γκηεηαιμέκμξ ζα ζοκενγάδεηαη με 

ηεκ Δ/κζε Σεπκηθώκ Ένγςκ θαη Τπμδμμώκ θαη ηε Δ/κζε Μεζαηςκηθήξ Πόιεξ 

ςξ Δηεοζύκμοζεξ οπενεζίεξ θαζώξ θαη με θάζε μνγακηθή μμκάδα ημο Δήμμο 

πμο οιμπμηεί ζογπνεμαημδμημύμεκε δνάζε.   

 

Α.2.ηηξ καηά ηόπομ ανμμδηόηεηεξ ηεξ Δεμμηηθήξ Γκόηεηαξ Ανπαγγέιμο 

ςξ αθμιμύζςξ:  

 μενημκά γηα ηεκ θαιή ιεηημονγία ηςκ δεμμηηθώκ οπενεζηώκ, πμο είκαη 

εγθαηεζηεμέκεξ ζηεκ επηθνάηεηα ηεξ δεμμηηθήξ εκόηεηαξ  

 παναθμιμοζεί ηεκ ελέιηλε ηςκ ένγςκ θαη ηςκ ενγαζηώκ, πμο εθηειμύκηαη 

ζηεκ δεμμηηθή εκόηεηα 
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 μένημκα γηα ηεκ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμύ, πμο 

βνίζθμκηαη ζηεκ δεμμηηθή εκόηεηα 

 επμπηεύεη ημ πνμζςπηθό, πμο οπενεηεί ζηηξ απμθεκηνςμέκεξ οπενεζίεξ 

ηεξ δεμμηηθήξ εκόηεηαξ θαη ζοκενγάδεηαη με ημοξ θαζ’ ύιεκ ανμόδημοξ 

Ακηηδεμάνπμοξ  

 επμπηεύεη, παναθμιμοζεί θαη ζοκημκίδεη ηεκ επηπεηνεζηαθή ιεηημονγία 

ζοκενγείςκ θαη ελμπιηζμμύ ζηεκ εκ ιόγς δεμμηηθή εκόηεηα, γηα ηεκ 

ελοπενέηεζε ηεξ θαζεμενηκόηεηα ημο πμιίηε 

 ζοκενγάδεηαη με ημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ ημπηθώκ θμηκμηήηςκ ηεξ 

επηθνάηεηαξ ηεξ δεμμηηθήξ εκόηεηαξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ ακαγθώκ ημοξ 

 

Α.3. Ονίδεηαη ακαπιενςηήξ ημο Δεμάνπμο - Λεληάνπμο ζημ Λεληανπείμ 

ηεξ Δεμμηηθήξ Γκόηεηαξ Ανπαγγέιμο, με ηεκ ανμμδηόηεηα οπμγναθήξ 

ιεληανπηθώκ πνάλεςκ θαη επηθύνςζεξ ακηηγνάθςκ αοηώκ ζε πενίπηςζε 

απμοζίαξ ή θςιύμαημξ ημο Δεμάνπμο ςξ Λεληάνπμο, όηακ απμοζηάδεη ή 

θςιύεηαη μ μνηζμέκμξ από ημ Δήμανπμ Λελίανπμξ με ΦΓΚ. 

Α.4. Τπμγνάθεη θάζε έγγναθμ πμο αθμνά ηε δεμμηηθή ανπή θαη 

εκένγεηεξ ή δημηθεηηθέξ πνάλεηξ ηςκ Απμθεκηνςμέκςκ Σμεμάηςκ ζηεκ 

επηθνάηεηα ηεξ εκόηεηαξ, πιεκ ηςκ βεβαηώζεςκ μμκίμμο θαημηθίαξ θαη 

πηζημπμηεηηθώκ δεμμημιμγίμο όπςξ μνίδεηαη από ηε κμμμζεζία, ηςκ αδεηώκ 

πμιηηηθώκ γάμςκ θαη ηεκ ηέιεζε αοηώκ, ηεξ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ 

θμημεηενίςκ. 

Β. ε πενίπηςζε απμοζίαξ ή θςιύμαημξ, ηα θαζήθμκηα αζθεί μ 

Δήμανπμξ. 

Γ. ε πενίπηςζε απμοζίαξ ή θςιύμαημξ ημο Δεμάνπμο, ζηα θαζήθμκηά 

ημο ζα ημκ ακαπιενώκεη μ Ακηηδήμανπμξ πμο έπεη μνηζηεί από ημκ ίδημ νεηώξ. 

Δ.Η πανμύζα απόθαζε ηζπύεη μέπνη ηεκ έθδμζε κεόηενεξ πμο ηοπόκ 

μνίδεη δηαθμνεηηθά. 

Γ. Η πανμύζα κα δεμμζηεοηεί ζε πιήνεξ θείμεκμ μία θμνά ζε μία 

εμενήζηα εθεμενίδα ηεξ πνςηεύμοζαξ ημο Νμμμύ θαη κα ακανηεζεί ζηεκ 

ηζημζειίδα ημο Δήμμο Ρόδμο θαη ζημ πνόγναμμα «ΔΙΑΤΓΓΙΑ». 

Ο Δήμαρτος Ρόδοσ, 

 

 

 

          Αμηώμης Β. Ηαμποσράκης 
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