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Α Π Ο Φ Α  Ε   ΑΡ.402 
 

ΘΓΜΑ: Οοιζμόπ Δεμξηικξύ ρμβξύλξρ με ενξρζιξδόηεζε ρπξγοαθήπ 

με εμηξλή Δεμάοςξρ  

 

Ο   Δ Ε Μ Α Ρ Χ 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 θαηά ηηξ μπμίεξ 

«Ο δήμανπμξ μπμνεί, με απόθαζή ημο, κα ακαζέηεη ηεκ οπμγναθή, με εκημιή 
ημο, εγγνάθςκ θαη πηζημπμηεηηθώκ, πιεκ πνεμαηηθώκ εκηαιμάηςκ, ζε 
δεμμηηθό ζύμβμοιμ ή ζημκ πνόεδνμ ημο ζομβμοιίμο δεμμηηθμύ δηαμενίζμαημξ ή 
ζημκ πνόεδνμ ημο ημπηθμύ ζομβμοιίμο ή ζημκ πάνεδνμ ή ζημκ γεκηθό 
γναμμαηέα ημο Δήμμο ή ζε πνμσζηάμεκμ δεμμηηθήξ οπενεζίαξ ή ζε άιιμ μόκημμ 
οπάιιειμ ημο Δήμμο.» 

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

133/19.07.2018 ηεύπμξ Α') ςξ ηνμπμπμηεζείζεξ ηζπύμοκ.  
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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.  

07. Σηξ απμθάζεηξ ημο Δεμάνπμο Ρόδμο πενί μνηζμμύ Ακηηδεμάνπςκ 

Δήμμο Ρόδμο. 

08. Σεκ με α.π. 2/6729/06.02.2023 Έγγναθε Δήιςζε ημο δεμμηηθμύ 

ζομβμύιμο Μηπαήι Καθεηδή. 

09. Σεκ ακάγθε ελμοζημδόηεζεξ Δεμμηηθώκ ομβμύιςκ γηα ηεκ εύνοζμε 

ιεηημονγία ηςκ Τπενεζηώκ ημο Δήμμο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Δ Ο Υ Μ Γ 

 

Α. Ονίδμομε ημκ δεμμηηθό ζύμβμοιμ θ. Μιςαήλ Ηαθεηδή, Γκηεηαιμέκμ 

ύμβμοιμ Δεμμηηθήξ Γκόηεηαξ Ιαιοζμύ, ςξ ανμόδημ με ελμοζημδόηεζε ςξ 

αθμιμύζςξ: 

 

Α.1. ςξ πνμξ ηηξ θαηά ηόπμκ ανμμδηόηεηεξ ηεξ Δεμμηηθήξ Γκόηεηαξ 

Ιαιοζμύ:  

 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 ζηε δεμμηηθή εκόηεηα 

 μένημκα γηα ηεκ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμύ πμο 

βνίζθμκηαη ζηε δεμμηηθή εκόηεηα 

 επμπηεύεη ημ πνμζςπηθό πμο οπενεηεί ζηηξ απμθεκηνςμέκεξ 

οπενεζίεξ ηςκ δεμμηηθώκ εκμηήηςκ θαη ζοκενγάδεηαη με ημοξ θαζ’ ύιεκ 

ανμόδημοξ Ακηηδεμάνπμοξ  

 επμπηεύεη, παναθμιμοζεί θαη ζοκημκίδεη ηεκ επηπεηνεζηαθή 

ιεηημονγία ζοκενγείςκ θαη ελμπιηζμμύ ζηηξ 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 
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Α.3. Ονίδεηαη ακαπιενςηήξ ημο Δεμάνπμο – Λεληάνπμο ζημ 

Λεληανπείμ ηεξ Δεμμηηθήξ Γκόηεηαξ Ιαιοζμύ, 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 Γκόηεηαξ, 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. Ο Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ ελμοζημδμηείηαη γηα ηεκ οπμγναθή, με 

εκημιή Δεμάνπμο, ηςκ ζπεηηθώκ με ηα ζέμαηα πμο ημο ακαηίζεκηαη 

εγγνάθςκ, πιεκ πνεμαηηθώκ εκηαιμάηςκ.  

Γ. ε πενίπηςζε απμοζίαξ ή θςιύμαημξ ανμόδημξ οπμγναθώκ θαηά ηα 

ακςηένς είκαη μόκμκ μ Δήμανπμξ ή μ μνηζμέκμξ ακαπιενςηήξ ημο. 

Η πανμύζα απόθαζε ηζπύεη έςξ ακαθιήζεώξ ηεξ με μεηαγεκέζηενε 

απόθαζε.  

 

Η πανμύζα δεμμζηεύεηαη μία θμνά, ζε μία εμενήζηα εθεμενίδα ημο 

Νμμμύ Δςδεθακήζμο θαη ακανηάηαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο θαη ζηεκ 

Δηαύγεηα. 

 

 

Ο Δήμαοςξπ 

 

    Αμηώμεπ Β. Ηαμπξροάκεπ 
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