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Α Π Ο Υ Α  Η ( 1 2 8 )
Ο Δήμαουξπ Ζ.Π. Νάξσραπ
Έυξμςαπ σπόφη:
1. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 58 ςξσ Ν.3852/2010 «Νέα αουιςεκςξμική ςηπ ασςξδιξίκηρηπ και
ςηπ απξκεμςοχμέμηπ διξίκηρηπ-Ποόγοαμμα Καλλικοάςηπ», όπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυύει
2. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθο. 59 ςξσ Ν.3852/2010 όπχπ αμςικαςαρςάθηκε από ςημ παο. 1 ςξσ
άοθο. 68 ςξσ Ν. 4555/2018 ,ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθο. 5 ςξσ Ν.4623/2019 και με ςξ
άοθοξ 47 ςξσ Ν.4647/19
3. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 92 ςξσ N.3852/2010«Νέα αουιςεκςξμική ςηπ ασςξδιξίκηρηπ και
ςηπ απξκεμςοχμέμηπ διξίκηρηπ-Ποόγοαμμα Καλλικοάςηπ», όπχπ ςοξπξπξιήθηκε από ςξ
άοθο.33 ςξσ Ν.4483/2017 (Α’107) και ςηπ παο. 3ε’ ςξσ Ν.4051/2012 (Α’40) αματξοικά με
ςημ αμςιμιρθία
4. Τξμ Οογαμιρμό Δρχςεοικήπ Υπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ (ΦΔΚ 2018/Β/2011) όπχπ ςοξπξπξιήθηκε
και ιρυύει
5. Τημ σπ’ αοιθμ. 22/ΔΠ/2019 Απόταρη ςξσ Πξλσμελξύπ Ποχςξδικείξσ Βέοξιαπ
6. Τξ από 29/08/2019 ποακςικό ξοκχμξρίαπ ςηπ μέαπ Δημξςικήπ Αουήπ Ζ.Π. Νάξσραπ
7. Τημ 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιξ ςξσ Υπξσογείξσ Δρχςεοικώμ
8. Τη με αο. 11247/28-12-2012 απόταρη ςηπ Δλλημικήπ Σςαςιρςικήπ Αουήπ ¨Απξςελέρμαςα
ςηπ απξγοατήπ πληθσρμξύ – καςξικιώμ 2011 πξσ ατξοξύμ ρςξ μόμιμξ πληθσρμό ςηπ
υώοαπ¨ (ΦΔΚ 3465 ς. Β’/28.12.2012) ρύμτχμα με ςημ ξπξία, ξ πληθσρμόπ ςξσ Δήμξσ
Ζοχψκήπ Πόλεχπ Νάξσραπ αμέουεςαι ρε 32.494 καςξίκξσπ,
9. Τημ με αο. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιξ ςξσ Υπξσογείξσ Δρχςεοικώμ (ΑΔΑ: 9ΚΒΕ46ΜΤΛ6ΔΞΦ)
10. Τιπ σπ’ αο. 130/2019 (ΑΔΑ: 949ΖΩΚ0-6ΖΜ), 201/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΧΣΩΚ0-ΛΙΔ) και 109/2020
(ΑΔΑ: Ω9Ε1ΩΚ0-Γ69) Απξτάρειπ Δημάουξσ Ζοχικήπ Πόλεχπ Νάξσραπ για ςξμ ξοιρμό
Αμςιδημάουχμ
11. Τιπ αμάγκεπ ςξσ Δήμξσ Ζ.Π. Νάξσραπ

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
Τοξπξπξιξύμε ςημ απόταρη Δημάουξσ με αο. 109/13520/2020 χπ ενήπ:
Οοίζξσμε ςξμ:
I.

Αμτιδήμαρχο με αμτιμισθία, τομ κ. Γεώργιο Σριαμταφύλλου, καθ’ ύλημ σε θέματα
Νεολαίας, Παιδείας, Τγείας και Αθλητισμού και κατά τόπομ Αμτιδήμαρχο για τη
Δημοτική Εμότητα Νάουσας και ςξσ μεςαβιβάζξσμε ςιπ παοακάςχ αομξδιόςηςεπ:

Καθ’ ύλημ:
1. Έυει ςημ εσθύμη ςηπ επξπςείαπ και ςξσ ρσμςξμιρμξύ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ Συξλικώμ
Δπιςοξπώμ ςξσ Δήμξσ, ςημ επάοκεια, καςαλληλόςηςα και ποξρςαρία ςηπ ρυξλικήπ ρςέγηπ και
ςχμ ρυξλικώμ κςιοίχμ, ςημ επξπςεία και ςξμ έλεγυξ ρσλλόγχμ γξμέχμ και κηδεμόμχμ, ςημ
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καθαοιόςηςα και τύλανη ρυξλικώμ κςιοίχμ, ςημ ςήοηρη καμόμχμ σγιειμήπ ςχμ δημόριχμ και
ιδιχςικώμ ρυξλείχμ, ςημ εκςέλερη ποξγοαμμάςχμ δια βίξσ μάθηρηπ
2. Τημ ξογάμχρη, επξπςεία και ρσμςξμιρμό ςξύ Κέμςοξσ Δια Βίξσ Μάθηρηπ ςξσ Δήμξσ
3. Τη δημιξσογία και λειςξσογία Γοατείξσ Νεξλαίαπ καθώπ και ςημ εμίρυσρη δοάρεχμ
4. Τα θέμαςα αθληςιρμξύ σπό ςημ πλήοη έμμξιά ςξσπ, καθώπ και η λειςξσογία και διαυείοιρη
ςχμ αθληςικώμ εγκαςαρςάρεχμ και δημξςικώμ υώοχμ άθληρηπ (γσμμαρςήοια, γήπεδα,
κξλσμβηςήοιξ)
5. Ο έλεγυξπ ςηπ ςήοηρηπ ςχμ διαςάνεχμ πξσ ατξοξύμ ρςα ζώα ρσμςοξτιάπ και η ποξρςαρία
ςχμ αδέρπξςχμ ζώχμ και η ρσμεογαρία με αομόδιξσπ τξοείπ, ιδιώςεπ και τιλξζχικέπ
6. Έυει ςημ επξπςεία για ςημ διαρτάλιρη ςηπ σγιειμήπ ςχμ σπξδξμώμ ςηπ αομξδιόςηςάπ ςξσ
ρςξ πλαίριξ ςηπ ποξρςαρίαπ από ςξμ COVID-19
7. Δκςελεί ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δημξςικξύ Σσμβξσλίξσ, ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ και ςηπ
Δπιςοξπήπ Πξιόςηςαπ Εχήπ πξσ αματέοξμςαι ρςα αμςικείμεμα και ςιπ αομξδιόςηςέπ ςξσ
8. Δλέγυει και σπξγοάτει ςα σπηοεριακά έγγοατα ςηπ αομξδιόςηςάπ ςξσ πξσ απεσθύμξμςαι ρε
άλλεπ σπηοερίεπ ςξσ Δήμξσ ή ρε σπηοερίεπ εκςόπ Δήμξσ, με ρατή κξιμξπξίηρη ρςξ Γοατείξ
Δημάουξσ
9. Δλέγυει και σπξγοάτει ςιπ άδειεπ και ςιπ καςαρςάρειπ ςξσ ποξρχπικξύ πξσ ξοίζεςαι
αομόδιξπ πξσ ατξοξύμ ςιπ ποόρθεςεπ αμξιβέπ (σπεοχοίεπ, επιδόμαςα αογίαπ, μύυςαπ, ένξδα
κίμηρηπ)
10. Διρηγείςαι θέμαςα σπηοεριακήπ και πειθαουικήπ καςάρςαρηπ ποξρχπικξύ ςχμ σπηοεριώμ
πξσ ξοίζεςαι αομόδιξπ
11. Κάθε άλλη αομξδιόςηςα πξσ απξοοέει από ςημ κείμεμη μξμξθερία ρςξ πλαίριξ ςχμ
καθηκόμςχμ ςξσ
Κατά τόπομ:
1. Ζ ςέλερη Πξλιςικώμ Γάμχμ,
2. Τημ εσθύμη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ δημξςικώμ σπηοεριώμ πξσ είμαι εγκαςερςημέμεπ ρςη
Δημξςική Δμόςηςα Ναξύρηπ,
3. Τημ παοακξλξύθηρη ςηπ ενέλινηπ ςχμ έογχμ και ςχμ εογαριώμ πξσ εκςελξύμςαι ρςη
Δημξςική Δμόςηςα Ναξύρηπ ,
4. Τημ μέοιμμα για ςημ καλή καςάρςαρη και λειςξσογία ςξσ ενξπλιρμξύ πξσ βοίρκεςαι ρςη
Δημξςική Δμόςηςα Ναξύρηπ ,
5. Τημ έκδξρη αδειώμ ςατήπ πξσ ατξοξύμ ςημ Δημξςική Δμόςηςα Ναξύρηπ ,
6. Τημ σπξγοατή με ενξσριξδόςηρη ςξσ Δημάουξσ, βεβαιώρεχμ, πιρςξπξιηςικώμ και λξιπώμ
διξικηςικώμ εγγοάτχμ (πυ. Γμήρια σπξγοατώμ), ςα ξπξία εκδίδξμςαι από ςιπ δημξςικέπ
σπηοερίεπ πξσ λειςξσογξύμ ρςα όοια ςηπ Δημξςικήπ Δμόςηςαπ Ναξύρηπ ,
7. Τημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ
κξιμξςήςχμ και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ
ποξβλημάςχμ ςξσπ,
8. Τημ άρκηρη κάθε άλληπ αομξδιόςηςαπ πξσ ατξοά ςη Δημξςική Δμόςηςα Ναξύρηπ και ςημ
ξπξία μπξοεί μα ςξσπ μεςαβιβάζει με απόταρη ςξσ ξ Δήμαουξπ.
Καςά ςα λξιπά ιρυύει η με αο. πο. 109/13520/03-09-2020 απόταρη Δημάουξσ Νάξσραπ.
Ζ παοξύρα μα δημξριεσθεί ρε μία ημεοήρια ετημεοίδα ςξσ μξμξύ, μα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα
ςξσ Δήμξσ και ρςξ διαδικςσακό ςόπξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΝΑΟΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
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