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Α Π Ο Φ Α  Ε  Αρ. 3170 

 

ΘΓΜΑ: Οριζμός Ανηιδημάρτοσ Οικονομικών και μεηαβίβαζη 

αρμοδιοηήηων Δημάρτοσ 

 
 

Ο Δ Ε Μ Α Ρ Υ Ο  
 

Έπμκηαξ οπόρε: 
 

01.Σηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 59, ημο Κ.3852/2010 «Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ 

Αοημδημίθεζεξ & ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ- Πνόγναμμα Ηαιιηθνάηεξ» (Α’ 

87), όπςξ ακηηθαηαζηάζεθε από ηεκ Παν. 01, ημο Άνζνμο 68, ημο Κ.4555/2018 

(Α’ 133) Πνόγναμμα Ηιεηζζέκεξ Ζ, ακαθμνηθά με ημκ μνηζμό ηςκ Ακηηδεμάνπςκ 

θαη ηεκ ακαπιήνςζε ημο Δεμάνπμο θαη από ημ άνζνμ 05, ημο Κ.4623/2019 (Α’ 

134) θαη ηηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 47, ημο Κ.4647/2019 (ΦΓΗ Α’ 204) πενί 

πνόζζεηςκ άμηζζςκ Ακηηδεμάνπςκ. 

02.Σηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 02, ημο Κ.3852/2010, όπςξ ηνμπμπμηήζεθε 

θαη ηζπύεη. 

03.Σεκ οπ’ ανηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΓΗ 1327/17.04.2019 ηεύπμξ B’) 

απόθαζε Τπ.Γζ. «Πνςημβάζμημη & Δεοηενμβάζμημη Ονγακηζμμί Σμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ ηεξ Υώναξ, ζύμθςκα με ημ Κ.3852/2010, όπςξ ηζπύεη».  

04.Σηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 92, ημο Κ.3852/2010 «Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ 

Αοημδημίθεζεξ & ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ- Πνόγναμμα Ηαιιηθνάηεξ» (Α’ 

87), όπςξ ηνμπμπμηήζεθε από ημ Άνζνμ 33, ημο Κ.4483/2017 (Α’ 107) θαη ηεξ 

Παν. 03ε’,Άνζνμο 03,Κ.4051/2012 (Α’ 40), ακαθμνηθά με ηεκ ακηημηζζία. 
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05.Σηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 74, ημο Κ.3852/10, όπςξ ακηηθαηαζηάζεθε από 

ημ Άνζνμ 76, ημο N.4555/18 (ΦΓΗ 133/19.07.2018, ηεύπμξ Α’), θαη 

ακηηθαηαζηάζεθε εθ κέμο από ηεκ Παν. 01, ημο Άνζνμο 02, ημο Κ.4623/19 (ΦΓΗ 

134/09.08.2019 ηεύπμξ Α’), «ογθνόηεζε & εθιμγή Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ θαη 

Γπηηνμπήξ Πμηόηεηαξ Δςήξ». 

06.Σηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 60, ημο N.4873/2021 (ΦΓΗ Α'248/16.12.2021) 

πενί δοκαηόηεηαξ πανάηαζεξ ηεξ ζεηείαξ ηςκ Ακηηδεμάνπςκ 

Σα επίζεμα πιεζοζμηαθά δεδμμέκα ηεξ ηειεοηαίαξ απμγναθήξ έημοξ 2011 

[απμθ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΓΗ 698/Β’/2014)] γηα ημ Δήμμ Ρόδμο, ζύμθςκα με 

ηα μπμία μ πιεζοζμόξ ημο ακένπεηαη ζημοξ 115.490 θαημίθμοξ. 

07.Σα επίζεμα πιεζοζμηαθά δεδμμέκα ηεξ ηειεοηαίαξ απμγναθήξ έημοξ 2011 

[απμθ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΓΗ 698/Β’/2014)] γηα ημ Δήμμ Ρόδμο, ζύμθςκα με 

ηα μπμία μ πιεζοζμόξ ημο ακένπεηαη ζημοξ 115.490 θαημίθμοξ. 

08.Σμ γεγμκόξ όηη μ Δήμμξ Ρόδμο έπεη δέθα (10) Δεμμηηθέξ Γκόηεηεξ (άνζνμ 

01, πεν. 10, ημο Κ.3852/2010) 

09.Σμ γεγμκόξ όηη ζημ Δήμμ μπμνεί κα μνηζζμύκ έκηεθα (11) Έμμηζζμη 

Ακηηδήμανπμη, θαζώξ πιεζοζμηαθά ακηηζημηπμύκ μθηώ (8) Έμμηζζμη Ακηηδήμανπμη 

θαη πνμζηίζεκηαη 03 επηπιέμκ, όηακ μ Δήμμξ έπεη δέθα (10) δεμμηηθέξ εκόηεηεξ 

(Παν. 02,Άνζνμ 59, ημο N.3852/2010, όπςξ ηζπύεη). ημ ζύκμιμ αοηό 

πνμζηίζεκηαη θαη ηέζζενηξ (04) άμηζζμη Ακηηδήμανπμη. 

10.Σα δηαιαμβακόμεκα ζηεκ εγθύθιημ Τπ.Γζ. εγθ.82/59633/20.08.2019: 

Ονηζμόξ Ακηηδεμάνπςκ θαη ζηεκ εγθύθιημ Τπ.Γζ. εγθ.48/22119/07.04.2020 

«Ονηζμόξ Ακηηδεμάνπςκ» 

11.Σα δηαιαμβακόμεκα ζηεκ εγθύθιημ Τπ.Γζ. εγθ.809/ 85741/19.11.2021 

«Ονηζμόξ Ακηηδεμάνπςκ» 

12.Σμκ Ονγακηζμό Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ (Ο.Γ.Τ.) ημο Δήμμο Ρόδμο (ΦΓΗ Β 

3159/2011) όπςξ ηζπύεη, ζημκ μπμίμ πενηγνάθμκηαη, ακά μνγακηθή μμκάδα μη 

ανμμδηόηεηεξ, ηηξ μπμίεξ αζθεί μ Δήμμξ. 

13.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. 

14. Σμ γεγμκόξ όηη μ μνηδόμεκμξ Ακηηδήμανπμξ δεκ είκαη μέιμξ ημο 

Πνμεδνείμο ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο Δήμμο Ρόδμο 

15. Σεκ ακάγθε γηα απμηειεζμαηηθόηενε θαη απμδμηηθόηενε άζθεζε ηςκ 

ανμμδημηήηςκ ημο Δήμμο. 

16. Σεκ Απόθαζε 3166/2022 με ηεκ μπμία ηνμπμπμηήζεθε ε Απόθαζε 

26/2/1470/10.01.2022, ςξ πνμξ ηηξ μεηαβηβαδόμεκεξ ανμμδηόηεηεξ Δεμάνπμο. 
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17. Σεκ Απόθαζε 3169/2022με ηεκ μπμία θεκώκεηαη μία ζέζε έμμηζζμο 

Ακηηδεμάνπμο ημο Δήμμο θαη μνίδεηαη κέμξ Γκηεηαιμέκμξ ύμβμοιμξ. 
 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Δ Ο Τ Μ Γ 
 

Α. Ονίδμομε ημκ Δεμμηηθό ύμβμοιμ ηεξ πιεημρεθίαξ Αναζηάζιο πανό,ςξ 

έμμηζζμ Ανηιδήμαρτο Οικονομικών,από ηεκ θαηά ημ κόμμ δεμμζίεοζε ηεξ 

πανμύζεξ θαη γηα δώδεθα (12) μήκεξ, ήημη έςξ θαη ηεκ 21εΑογμύζημο2023, 

εθπςνώκηαξ ημο ηηξ παναθάης ανμμδηόηεηεξ, με ελαίνεζε ηηξ πεηζανπηθέξ 

ανμμδηόηεηεξ, πμο είκαη αμεηαβίβαζηεξ.  

 

Ακαιοηηθόηενα: 
 

Α. Σεκ επμπηεία, εοζύκε, παναθμιμύζεζε θαη οπμγναθή όιςκ ηςκ 

απμθάζεςκ θαη εγγνάθςκ θαηά ηε ιεηημονγία ηεξ Δηεύζοκζεξ Οηθμκμμηθώκ 

Τπενεζηώκ,θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ αθόιμοζεξ δημηθεηηθέξ εκόηεηεξ: 

 Σμήμα Πνμϋπμιμγηζμμύ θαη Πιενμθόνεζεξ. 

 Σμήμα Θμγηζηενίμο. 

 Σμήμα Δε.Φμ.Δς. 

 Σμήμα Σαμείμο. 

 Σμήμα Πνμζόδςκ. 

 Σμήμα Πνμμεζεηώκ. 

 Ηαζώξ επίζεξ απμθάζεςκ Ακάιερεξ Τπμπνέςζεξ γηα ηεκ έγθνηζε ηςκ 

Δαπακώκ θαη ηε δηάζεζε όιςκ ηςκ εγγεγναμμέκςκ ζημκ Πνμϋπμιμγηζμό 

πηζηώζεςκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ πηζηώζεςκ πμο εγγνάθμκηαη ζε αοηόκ με 

ακαμόνθςζε, όπςξ αοηέξ μνίδμκηαη από ημκ Ονγακηζμό Γζςηενηθήξ Τπενεζίαξ 

ημο ΔήμμοΡόδμο θαη ηηξ ηζπύμοζεξ δηαηάλεηξ Κόμςκ, Δηαηαγμάηςκ θαη 

Τπμονγηθώκ Απμθάζεςκ, θαζώξ θαη ηηξ Δηαθενύλεηξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη 

ηηξ ζπεηηθέξ πενηιεπηηθέξ δηαθενύλεηξ Δεμάνπμο θαη ηηξ ομβάζεηξ, πιεκ όζςκ 

αθμνμύκ ζηε Δηεύζοκζε Σεπκηθώκ Ένγςκ & Τπμδμμώκ θαη ζηε Δηεύζοκζε 

Ιεζαηςκηθήξ πόιεξ (Δηεοζύκμοζεξ Τπενεζίεξ). 

 Ιε ελαίνεζε ημ Σμήμα Αλημπμίεζεξ-Δηαπείνηζεξ Αθίκεηεξ Πενημοζίαξ θαη 

Ηηεμαημιμγίμο, ημ μπμίμ ζα οπάγεηαη ζηα θαζήθμκηά άιιμο Ακηηδεμάνπμο πμο 

έπεη μνηζηεί από ημκ Δήμανπμ νεηώξ θαη ζαθώξ. 

 
Β. Ο ακςηένς Ακηηδήμανπμξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζεηείαξ ημο, δεκ μπμνεί κα 

εθιεγεί ή κα είκαη μέιμξ ημο πνμεδνείμο ημο δεμμηηθμύ ζομβμοιίμο.  
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Γ. Ε ακάθιεζε ημο ακηηδεμάνπμο είκαη δοκαηή μεηά ηεκ πάνμδμ έλη (6) μεκώκ 

από ημκ μνηζμό ημο, με εηδηθά αηηημιμγεμέκε απόθαζε ημο δεμάνπμο, γηα ιόγμοξ 

πμο ακάγμκηαη ζηεκ άζθεζε ηςκ θαζεθόκηςκ ημο. 

 

Δ. ε πενίπηςζε απμοζίαξ ή θςιύμαημξ Ακηηδεμάνπμο, 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. 
 

Σ. Ε πανμύζα κα δεμμζηεοηεί ζε πιήνεξ θείμεκμ μία θμνά ζε μία εμενήζηα 

εθεμενίδα ηεξ πνςηεύμοζαξ ημο Κμμμύ θαη κα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

Δήμμο Ρόδμο θαη ζημ πνόγναμμα «ΔΖΑΤΓΓΖΑ». 

 

 

Ο Δήμαρτος Ρόδοσ, 

 

 

 

       Ανηώνης Β. Ηαμποσράκης 
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