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Α Π Ο Φ Α  Ε  ΑΡ. 139 
 

ΘΓΜΑ: ρμπλήοωζη ηηπ Απόθαζηπ Δημάοςξρ 82/2243/10.01.2023 

πεοί ξοιζμξύ Αμηιδημάοςξρ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ &  Μεηαμάζηερζηπ και 

μεηαβίβαζη αομξδιξηήηωμ Δημάοςξρ. Οοιζμόπ Αμαπληοωηή Δημάοςξρ. 
 

Ο  Δ Ε Μ Α Ρ Χ Ο  
 

Έπμκηαξ οπόρε: 
 

01.Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 59, ημο Ν.3852/2010 «Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ 

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

87), όπςξ ακηηθαηαζηάζεθε από ηεκ παν. 01, ημο άνζνμο 68, ημο Ν.4555/2018 

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

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

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

πνόζζεηςκ άμηζζςκ Ακηηδεμάνπςκ. 

02.Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 02, ημο Ν.3852/2010, όπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη 

ηζπύεη. 

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

απόθαζε ΤΠ.Γ. «Πνςημβάζμημη & Δεοηενμβάζμημη Ονγακηζμμί Σμπηθήξ 

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

04.Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 92, ημο Ν.3852/2010 «Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ 

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

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

παν. 03 ε’ άνζνμο 03,Ν.4051/2012 (Α’ 40), ακαθμνηθά με ηεκ ακηημηζζία. 

 

ΑΔΑ: ΡΣ3ΔΩ1Ρ-3ΡΤ
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05.Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 74, ημο Ν.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 Ν.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 Ν.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.Γ. εγθ.82/59633/20.08.2019: 

Ονηζμόξ Ακηηδεμάνπςκ θαη ζηεκ εγθύθιημ ΤΠ.Γ. εγθ.48/22119/07.04.2020 

«Ονηζμόξ Ακηηδεμάνπςκ» 

11.Σα δηαιαμβακόμεκα ζηεκ εγθύθιημ ΤΠ.Γ. 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 Δεμάνπμο 82/2243/13.01.2023 (ΑΔΑ:9Γ86Ω1Ρ-Θ3Υ)με 

ηεκ μπμία μνίζηεθε Ακηηδήμανπμξ Ποξζςξλικήπ Αγωγήπ &  Μεηαμάζηερζηπ και 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9A5%CE%A91%CE%A1-%CE%9B%CE%A71
ΑΔΑ: ΡΣ3ΔΩ1Ρ-3ΡΤ
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Αμαπληοωηήπ Δήμαοςξπ μ δεμμηηθόξ ζύμβμοιμξ ηεξ πιεημρεθίαξ Γοζηνάηημξ 

Ηανίθεξ. 
 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Δ Ο Υ Μ Γ 

 

ρμπληοώμξρμε ηεκ Απόθαζε Δεμάνπμο 82/2243/13.01.2023 

(ΑΔΑ:9Γ86Ω1Ρ-Θ3Υ) με ηε μπμία μνίζηεθε έμμηζζμξ Ακηηδήμανπμξ μ δεμμηηθόξ 

ζύμβμοιμξ ηεξ πιεημρεθίαξ Γρζηοάηιξπ Ηαοίκηπ, πνμζζέημκηαξ Γκόηεηα Α.4 

ακηηδεμάνπμο κμμηθώκ οπενεζηώκ ςξ αθμιμύζςξ:  

 

«Α.4. ηεκ επμπηεία, εοζύκε, παναθμιμύζεζε θαη ζοκημκηζμμύ ηςκ 

ενγαζηώκ ημο Αοημηειμύξ Σμήμαημξ Νμμηθήξ Τπενεζίαξ θαη ημο ένγμο 

ηςκ δηθεγόνςκ με έμμηζζε εκημιή, πιεκ εθείκςκ πμο νεηώξ 

πνμβιέπμκηαη ςξ ανμμδηόηεηα άιιςκ μνγάκςκ (ζοιιμγηθώκ ή 

μμκμμειώκ) θαηά ημ κόμμ.» 
 

Ηαηά ηα λξιπά ιζςύξρμ ξι διαηάνειπ ηηπ 82/13.01.2023 Απόθαζηπ 

Δημάοςξρ ωπ ποξπ ηη διάοκεια ηηπ θηηείαπ και ηιπ ρπξςοεώζειπ ηξρ 

Αμηιδημάοςξρ. 

 

Ε 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 «ΔΖΑΤΓΓΖΑ». 

 

Ο Δήμαοςξπ Ρόδξρ, 

 

 

 

       Αμηώμηπ Β. Ηαμπξροάκηπ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9A5%CE%A91%CE%A1-%CE%9B%CE%A71
ΑΔΑ: ΡΣ3ΔΩ1Ρ-3ΡΤ
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