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                            Νάξσρα  6/9/2021 

                 Αο. Πο. 13763 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 

Α Π Ο Υ Α  Ζ ( 9 1 )  
Ο Δήμαουξπ Ζ.Π. Μάξσραπ  

Έυξμςαπ σπόφη: 
1. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 58 ςξσ Μ.3852/2010 «Μέα αουιςεκςξμική ςηπ ασςξδιξίκηρηπ και 

ςηπ απξκεμςοχμέμηπ διξίκηρηπ-Ποόγοαμμα Ιαλλικοάςηπ», όπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυύει 
2.  Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθο. 59 ςξσ Μ.3852/2010 όπχπ αμςικαςαρςάθηκε από ςημ παο. 1 ςξσ 

άοθο. 68 ςξσ Μ. 4555/2018 ,ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθο. 5 ςξσ Μ.4623/2019 και με ςξ 
άοθοξ 47 ςξσ Μ.4647/19  

3. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 92 ςξσ N.3852/2010«Μέα αουιςεκςξμική ςηπ ασςξδιξίκηρηπ και 
ςηπ απξκεμςοχμέμηπ διξίκηρηπ-Ποόγοαμμα Ιαλλικοάςηπ», όπχπ ςοξπξπξιήθηκε από ςξ 
άοθο.33 ςξσ Μ.4483/2017 (Α’107) και ςηπ παο. 3ε’ ςξσ Μ.4051/2012 (Α’40) αματξοικά με 
ςημ αμςιμιρθία 

4. Σξμ Οογαμιρμό Δρχςεοικήπ Τπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ (ΥΔΙ 2018/Β/2011) όπχπ ςοξπξπξιήθηκε 
και ιρυύει 

5. Σημ σπ’ αοιθμ. 22/ΔΠ/2019 Απόταρη ςξσ Πξλσμελξύπ Ποχςξδικείξσ Βέοξιαπ 
6. Σξ από  29/08/2019 ποακςικό ξοκχμξρίαπ ςηπ μέαπ Δημξςικήπ Αουήπ Ζ.Π. Μάξσραπ  
7. Ση με αο. 11247/28-12-2012 απόταρη ςηπ Δλλημικήπ ςαςιρςικήπ Αουήπ ¨Απξςελέρμαςα 

ςηπ απξγοατήπ πληθσρμξύ – καςξικιώμ 2011 πξσ ατξοξύμ ρςξ μόμιμξ πληθσρμό ςηπ 
υώοαπ¨ (ΥΔΙ 3465 ς. Β’/28.12.2012)  ρύμτχμα με ςημ ξπξία, ξ πληθσρμόπ ςξσ Δήμξσ 
Ζοχψκήπ Πόλεχπ Μάξσραπ αμέουεςαι ρε  32.494 καςξίκξσπ, 

8. Σημ με αο. 82/2019 εγκύκλιξ ςξσ Τπξσογείξσ Δρχςεοικώμ (ΑΔΑ: ΧΧ3Χ465ΦΗ7-5ΑΛ) 
9. Σξ γεγξμόπ όςι η θηςεία ςχμ Αμςιδημάουχμ  ξοίζεςαι από 8/9/2021 έχπ 7/9/2022 

 
ΑΠΟΥΑΘΕΟΤΛΔ 

 
Οοίζξσμε ςξσπ παοακάςχ δημξςικξύπ ρσμβξύλξσπ ςηπ πλειξφητίαπ χπ Αμςιδημάουξσπ ςξσ 
Δήμξσ Ζοχικήπ Πόληπ Μάξσραπ και ςξσπ μεςαβιβάζξσμε αομξδιόςηςεπ χπ ενήπ:  
 

I.    Αμςιδήμαουξ με αμςιμιρθία, ςξμ κ. Δημήςοιξ Ηαμαρξύλη, καθ’ ύλημ ρε θέμαςα Μεξλαίαπ, 
Παιδείαπ, Τγείαπ και Αθληςιρμξύ και ςξσ μεςαβιβάζξσμε ςιπ παοακάςχ αομξδιόςηςεπ: 

 
Ιαθ’ ύλημ: 

1. Έυει ςημ εσθύμη ςηπ επξπςείαπ και ςξσ ρσμςξμιρμξύ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ υξλικώμ 
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 
καθαοιόςηςα και τύλανη ρυξλικώμ κςιοίχμ, ςημ ςήοηρη καμόμχμ σγιειμήπ ςχμ δημόριχμ και 
ιδιχςικώμ ρυξλείχμ, ςημ εκςέλερη ποξγοαμμάςχμ δια βίξσ μάθηρηπ 
2. Σημ ξογάμχρη, επξπςεία και ρσμςξμιρμό ςξύ Ιέμςοξσ Δια Βίξσ Λάθηρηπ ςξσ Δήμξσ 
3. Σημ εμίρυσρη δοάρεχμ για ςη Μεξλαία 
4. Σα θέμαςα αθληςιρμξύ σπό ςημ πλήοη έμμξιά ςξσπ, καθώπ και η λειςξσογία και διαυείοιρη 
ςχμ αθληςικώμ εγκαςαρςάρεχμ και δημξςικώμ υώοχμ άθληρηπ (γσμμαρςήοια, γήπεδα, 
κξλσμβηςήοιξ) 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ   
  Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 ΔΗΜΑΡΦΕΙΑ 30, 2332350335-6            
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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. Δκςελεί ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ, ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ και ςηπ 
Δπιςοξπήπ Πξιόςηςαπ Εχήπ πξσ αματέοξμςαι ρςα αμςικείμεμα και ςιπ αομξδιόςηςέπ ςξσ 
7. 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  
8. Δλέγυει και σπξγοάτει ςιπ άδειεπ και ςιπ καςαρςάρειπ ςξσ ποξρχπικξύ πξσ ξοίζεςαι 
αομόδιξπ πξσ ατξοξύμ ςιπ ποόρθεςεπ αμξιβέπ (σπεοχοίεπ, επιδόμαςα αογίαπ, μύυςαπ, ένξδα 
κίμηρηπ) 
9. Διρηγείςαι θέμαςα σπηοεριακήπ και πειθαουικήπ καςάρςαρηπ ποξρχπικξύ ςχμ σπηοεριώμ 
πξσ ξοίζεςαι αομόδιξπ  
10. Ιάθε άλλη αομξδιόςηςα πξσ απξοοέει από ςημ κείμεμη μξμξθερία ρςξ πλαίριξ ςχμ 
καθηκόμςχμ ςξσ. 
 
Ζ ςέλερη Πξλιςικώμ γάμχμ (ρε πεοίπςχρη απξσρίαπ ςξσ καςά ςόπξμ Αμςιδημάουξσ για ςημ 
Δημξςική Δμόςηςα Μάξσραπ.   
Σημ 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 Δ.Δ. Μάξσραπ,  
Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ κξιμξςήςχμ 
και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςξσπ, 
Σημ άρκηρη κάθε άλληπ αομξδιόςηςαπ πξσ ατξοά ρςημ Δ.Δ. Μάξσραπ. και ςημ ξπξία μπξοεί μα 
ςξσπ μεςαβιβάζει με απόταρη ςξσ ξ Δήμαουξπ. 
 
 

II.   Αμςιδήμαουξ με αμςιμιρθία, ςημ Ηεξδώοα Λπαλςαςζίδξσ, καθ’ ύλημ ρε θέμαςα 
Διξικηςικώμ, Οικξμξμικώμ Τπηοεριώμ, Αμάπςσνηπ Σξπικήπ Οικξμξμίαπ και ΙΔΠ και ςηπ 
μεςαβιβάζξσμε ςιπ παοακάςχ αομξδιόςηςεπ: 

 
Ιαθ’ ύλημ: 

1. Σημ επξπςεία και εσθύμη ςχμ αομξδιξςήςχμ ςχμ αμςίρςξιυχμ ξογαμικώμ µξμάδχμ ςξσ 
∆ήµξσ.   

2. Δλέγυει και σπξγοάτει ςιπ άδειεπ ςξσ ποξρχπικξύ ςχμ σπηοεριώμ για ςιπ ξπξίεπ  ξοίζεςαι 
αομόδιξπ, ποιμ ςημ ςελική έγκοιρη από ςξ Δήμαουξ.  

3. Σξμ έλεγυξ και ςημ επξπςεία καςαρςηµάςχμ και επιυειοήρεχμ σγειξμξµικξύ 
εμδιατέοξμςξπ, καθώπ και ςη λειςξσογία λαψκώμ αγξοώμ, εμπξοξπαμηγύοεχμ, σπαίθοιχμ 
εμπξοικώμ δοαρςηοιξςήςχμ, θοηρκεσςικώμ και λξιπώμ εξοςώμ καθώπ και έκδξρη 
ρυεςικώμ ποάνεχμ και εγγοάτχμ ρύμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία. 

4. Σημ υξοήγηρη και σπξγοατή αδειώμ, πιρςξπξιηςικώμ, ςημ έκδξρη απξτάρεχμ, ςημ 
επιβξλή ποξρςίµχμ ςχμ αμχςέοχ αοµξδιξςήςχμ.  

5. Δκςελεί ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ, ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ και ςηπ 
Δπιςοξπήπ Πξιόςηςαπ Εχήπ πξσ αματέοξμςαι ρςα αμςικείμεμα και ςιπ αομξδιόςηςέπ ςηπ. 

6. Δλέγυει και σπξγοάτει ςα σπηοεριακά έγγοατα ςηπ αομξδιόςηςάπ ςηπ πξσ απεσθύμξμςαι 
ρε άλλεπ σπηοερίεπ ςξσ Δήμξσ ή ρε σπηοερίεπ εκςόπ Δήμξσ, με ρατή κξιμξπξίηρη ρςξ 
Γοατείξ Δημάουξσ. 

7. Διρηγείςαι θέμαςα σπηοεριακήπ και πειθαουικήπ καςάρςαρηπ ποξρχπικξύ ςχμ σπηοεριώμ 
πξσ ξοίζεςαι αομόδια.  

 
Ζ ςέλερη Πξλιςικώμ γάμχμ (ρε πεοίπςχρη απξσρίαπ ςξσ καςά ςόπξμ Αμςιδημάουξσ για ςημ 
Δημξςική Δμόςηςα Αμθεμίχμ.   
Σημ 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 Δ.Δ. Αμθεμίχμ,  
Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ κξιμξςήςχμ 
και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςξσπ, 
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Σημ άρκηρη κάθε άλληπ αομξδιόςηςαπ πξσ ατξοά ρςημ Δ.Δ. Αμθεμίχμ, και ςημ ξπξία μπξοεί 
μα ςξσπ μεςαβιβάζει με απόταρη ςξσ ξ Δήμαουξπ. 

 
 

III. Αμςιδήμαουξ με αμςιμιρθία, ςξμ Φοήρςξ Βαριλειάδη, καθ’ ύλημ ρε θέμαςα Πεοιβάλλξμςξπ, 
Ιαθαοιόςηςαπ και Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ και καςά ςόπξμ Αμςιδήμαουξ για ςη Δημξςική 
Εμόςηςα Αμθεμίωμ, και ςξσ μεςαβιβάζξσμε ςιπ παοακάςχ αομξδιόςηςεπ: 

 
Ιαθ’ ύλημ: 

1. Σημ επξπςεία και εσθύμη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ αμςίρςξιυχμ ςμημάςχμ, 
2. Σημ εσθύμη ςχμ ∆αρώμ, ςημ ποξρςαρία και διαυείοιρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, η ποξρςαρία 

και διαυείοιρη ςχμ σδάςιμχμ πόοχμ εμςόπ ασςώμ 
3. Ζ απξμάκοσμρη εγκαςαλελειμμέμχμ ξυημάςχμ ρύμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, 
4. Ζ μέοιμμα για ςημ ςήοηρη ςχμ σπξυοεώρεχμ καθαοιρμξύ, από ςξσπ ιδιξκςήςεπ, μξμείπ, 

και επικαοπχςέπ, ςχμ ξικξπεδικώμ και λξιπώμ ακάλσπςχμ υώοχμ, πξσ βοίρκξμςαι εμςόπ 
πόλεχμ, κχμξπόλεχμ και ξικιρμώμ ρύμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία 

5. Γεμικά μα ποαγμαςξπξιεί δοάρειπ και εμημεοώρειπ ρςξσπ πξλίςεπ πξσ ατξοξύμ ρε θέμαςα 
πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ και ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ 

6. Σημ εταομξγή μέςοχμ πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ και ΠΔΑ 
7. Σξμ έλεγυξ αρταλείαπ ςχμ δημξςικώμ εγκαςαρςάρεχμ 
8. Σημ επξπςεία, ρυεδιαρμό και ξογάμχρη ςηπ Δημξςικήπ σγκξιμχμίαπ 
9. Σημ εταομξγή και επξπςεία ςξσ υεδίξσ Δοάρηπ για ςημ Αειτόοξ Δμέογεια και ςημ 

σλξπξίηρη ςχμ δερμεύρεχμ ςξσ Δήμξσ βάρει ςξσ σμτώμξσ Δημάουχμ 2020 
10. Ση διαυείοιρη και αμάδεινη ςξσ αρςικξύ και πεοιαρςικξύ ποαρίμξσ 
11. Ζ άρκηρη επξπςείαπ ςχμ Σξπικώμ Οογαμιρμώμ Δγγείχμ Βελςιώρεχμ (Σ.Ο.Δ.Β.) ςηπ 

υχοικήπ αομξδιόςηςαπ ςξσ Δήμξσ  ρύμτχμα ςημ κείμεμη μξμξθερία,  
12. Ζ εμημέοχρη ςξσ αγοξςικξύ πληθσρμξύ για ςιπ βελςιχμέμεπ μεθόδξσπ παοαγχγήπ και 

ξογάμχρηπ ςχμ εκμεςαλλεύρεχμ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ ςευμικώμ, ξικξμξμικώμ και 
διαοθοχςικώμ ποξβλημάςχμ ρςξ πλαίριξ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ Τπξσογείξσ Αγοξςικήπ 
Αμάπςσνηπ, 

13. Ζ αμάπςσνη, ποξρςαρία, εκςίμηρη και παοακξλξύθηρη ςηπ τσςικήπ και ζχικήπ 
παοαγχγήπ,  

14. Ζ έκδξρη βεβαιώρεχμ απόρςανηπ,  
15. Ιάθε άλλη αομξδιόςηςα πξσ απξοοέει από ςημ κείμεμη μξμξθερία ρε θέμαςα αγοξςικήπ 

αμάπςσνηπ 
16. Σημ ρσμςήοηρη, δημιξσογία, μέοιμμα και διαρτάλιρη πξιόςηςαπ αμαπλάρεχμ εμςόπ ςχμ 

ξικιρμώμ και η ρσμεογαρία με αομόδιξσπ τξοείπ για ςημ ρύμδερη με όμξοεπ πεοιξυέπ 
17. Οογάμχρη και διάθερη ςχμ µέρχμ και ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαµικξύ πξσ απαιςξύμςαι κάθε 

τξοά ρε κεμςοικό επίπεδξ και ατξοξύμ ρςξμ ςξμέα ςηπ αομξδιόςηςάπ ςξσ μεςά από 
ποξγοαμμαςιρμό και ρύμτχμα με ςιπ αμάγκεπ πξσ ποξκύπςξσμ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ 
Αμςιδημάουξσπ και ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ Δημξςικώμ/Σξπικώμ Ιξιμξςήςχμ ρε ό,ςι ατξοά 
ςημ καθαοιόςηςα, 

18. Σημ εσθύμη ςηπ καθαοιόςηςαπ όλχμ ςχμ κξιμόυοηρςχμ υώοχμ ςηπ εδατικήπ πεοιτέοειαπ 
ςξσ ∆ήµξσ ςηπ ξογάμχρηπ και διάθερηπ ςχμ µέρχμ και ξυημάςχμ καθώπ και ςξσ 
αμθοώπιμξσ δσμαµικξύ πξσ απαιςξύμςαι κάθε τξοά ρε κεμςοικό επίπεδξ και ατξοξύμ ςξμ 
ςξμέα ςηπ αομξδιόςηςάπ ςξσ, μεςά από ποξγοαμμαςιρμό και ρύμτχμα με ςιπ αμάγκεπ πξσ 
ποξκύπςξσμ 

19. Δπξπςεία ςηπ απξκξµιδήπ και διαυείοιρηπ ςχμ απξβλήςχμ, ςημ ςήοηρη ςξσ Ιαμξμιρμξύ 
Ιαθαοιόςηςαπ και ςημ ξοθή σλξπξίηρή ςξσ,  

20. Ζ διαυείοιρη ρςεοεώμ απξβλήςχμ ρύμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία,  
21. Ζ Δπξπςεία και έλεγυξπ ςξσ μέξσ Ζλεκςοξμικξύ Ληςοώξσ Απξβλήςχμ, 
22. Ζ εμίρυσρη ςξσ αιρθήμαςξπ αμακύκλχρηπ, η εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ δημξςώμ και ξι δοάρειπ 

πξσ απξρκξπξύμ ποξπ ασςήμ ςημ καςεύθσμρη 
23. Σημ ξογάμχρη και λειςξσογία Ποξγοάμμαςξπ Αμακύκλχρηπ και Ιξμπξρςξπξίηρηπ 
24. Δκςελεί ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ, ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ και ςηπ 

Δπιςοξπήπ Πξιόςηςαπ Εχήπ πξσ αματέοξμςαι ρςα αμςικείμεμα και ςιπ αομξδιόςηςέπ ςξσ, 
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25. 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  

26. Δλέγυει και σπξγοάτει ςιπ άδειεπ και ςιπ καςαρςάρειπ ςξσ ποξρχπικξύ πξσ ξοίζεςαι 
αομόδιξπ πξσ ατξοξύμ ςιπ ποόρθεςεπ αμξιβέπ (σπεοχοίεπ, επιδόμαςα αογίαπ, μύυςαπ, 
ένξδα κίμηρηπ) 

27. Διρηγείςαι θέμαςα σπηοεριακήπ και πειθαουικήπ καςάρςαρηπ ποξρχπικξύ ςχμ σπηοεριώμ 
πξσ ξοίζεςαι αομόδιξπ  

28. Ζ επξπςεία και ξ έλεγυξπ, καθώπ και η θεώοηρη ςχμ Ιαοςώμ Δπιθεώοηρηπ και Δπιρκεσώμ 
όλχμ ςχμ ξυημάςχμ ςξσ Δήμξσ,  

29. Σημ επξπςεία λειςξσογίαπ ςξσ Γοατείξσ επιρκεσήπ – ρσμςήοηρηπ ξυημάςχμ, για ςξμ 
ρσμςξμιρμό, ςημ επιρκεσή και ςημ πεοιξδική ρσμςήοηρη ςχμ ξυημάςχμ και μηυαμημάςχμ 
ςξσ Δήμξσ 

30. Οογάμχρη και διάθερη ςχμ μέρχμ ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαµικξύ πξσ απαιςξύμςαι κάθε 
τξοά ρε κεμςοικό επίπεδξ και ατξοξύμ ρςξμ ςξμέα ςηπ αομξδιόςηςάπ ςξσ μεςά από 
ποξγοαμμαςιρμό και ρύμτχμα με ςιπ αμάγκεπ πξσ ποξκύπςξσμ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ 
Αμςιδημάουξσπ και ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ Δημξςικώμ/Σξπικώμ Ιξιμξςήςχμ, 
 
 
Ιαςά ςόπξμ:  

1. Ζ Σέλερη Πξλιςικώμ γάμχμ,  
2. Σημ εσθύμη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ δημξςικώμ σπηοεριώμ πξσ είμαι εγκαςερςημέμεπ ρςη 

Δημξςική Δμόςηςα Αμθεμίχμ, 
3. Σημ παοακξλξύθηρη ςηπ ενέλινηπ ςχμ έογχμ και ςχμ εογαριώμ πξσ εκςελξύμςαι ρςη 

Δημξςική Δμόςηςα Αμθεμίχμ, 
4. Σημ μέοιμμα για ςημ καλή καςάρςαρη και λειςξσογία ςξσ ενξπλιρμξύ πξσ βοίρκεςαι ρςη 

Δημξςική Δμόςηςα Αμθεμίχμ, 
5. Σημ έκδξρη αδειώμ ςατήπ πξσ ατξοξύμ ςημ Δημξςική Δμόςηςα Αμθεμίχμ,  
6. Σημ 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  Αμθεμίχμ, 

7. Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ 
κξιμξςήςχμ και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ 
ποξβλημάςχμ ςξσπ, 

8. Σημ άρκηρη κάθε άλληπ αομξδιόςηςαπ πξσ ατξοά ςη Δημξςική Δμόςηςα Αμθεμίχμ και ςημ 
ξπξία μπξοεί μα ςξσπ μεςαβιβάζει με απόταρη ςξσ ξ Δήμαουξπ. 

 
 Ζ ςέλερη Πξλιςικώμ γάμχμ (για ςημ Δημξςική Δμόςηςα Διοημξύπξληπ, ρε πεοίπςχρη 
απξσρίαπ ςξσ Δημάουξσ Δήμξσ Μάξσραπ)   
Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ κξιμξςήςχμ 
και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςξσπ, 
 
 

IV. Αμςιδήμαουξ με αμςιμιρθία, ςξμ κ. Παύλξ Αδαμίδη, καθ’ ύλημ ρε θέμαςα Σευμικώμ Έογχμ 
και Πξλεξδξμίαπ, και ςξσ μεςαβιβάζξσμε ςιπ παοακάςχ αομξδιόςηςεπ: 

 
Ιαθ’ ύλημ: 

1. Σημ επξπςεία και εσθύμη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ αμςίρςξιυχμ ςμημάςχμ,  
2. Οογάμχρη και διάθερη ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαµικξύ πξσ απαιςξύμςαι κάθε τξοά ρε 

κεμςοικό επίπεδξ και ατξοξύμ ρςξμ ςξμέα ςηπ αομξδιόςηςάπ ςξσ μεςά από 
ποξγοαμμαςιρμό και ρύμτχμα με ςιπ αμάγκεπ πξσ ποξκύπςξσμ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ 
Αμςιδημάουξσπ και ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ Δημξςικώμ/Σξπικώμ Ιξιμξςήςχμ, 

3. Ζ ποξρςαρία, η ανιξπξίηρη και η εκμεςάλλεσρη ςχμ ςξπικώμ τσρικώμ πόοχμ και 
πεοιξυώμ, ςχμ ήπιχμ ή αμαμεώριμχμ μξοτώμ εμέογειαπ, καθώπ και η καςαρκεσή, 
ρσμςήοηρη και διαυείοιρη ςχμ ρυεςικώμ έογχμ και εγκαςαρςάρεχμ, ρύμτχμα με ςημ 
κείμεμη μξμξθερία, 
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4. Ζ ούθμιρη κάθε θέμαςξπ, ςξ ξπξίξ ατξοά ρςημ εγκαςάρςαρη, λειςξσογία και ρςη 
ρσμςήοηρη αμελκσρςήοχμ, καθώπ και η υξοήγηρη ςχμ ρυεςικώμ ςευμικώμ 
επαγγελμαςικώμ αδειώμ, ρύμτχμα με ςιπ οσθμίρειπ ςξσ άοθ. 4 ςξσ π.δ. 78/2006 (ΥΔΙ 
80Α) και ςχμ ρυεςικώμ Ι.Τ.Α., 

5. Ζ έκδξρη και υξοήγηρη κάθε ποάνηπ, πιρςξπξιηςικξύ, βεβαίχρηπ, εγγοάτξσ κςλ πξσ 
εμπίπςει ρςιπ αομξδιόςηςέπ ςξσ ρύμτχμα με ςημ ιρυύξσρα μξμξθερία και ςξμ ιρυύξμ ΟΔΤ 
ςξσ Δήμξσ,     

6. Δπξπςεία, εύοερη, σλξπξίηρη δοάρεχμ και εμεογειώμ πξσ απξρκξπξύμ ρςημ 
ενξικξμόμηρη εμέογειαπ και ςημ αμαβάθμιρη ςχμ κιμηςώμ και ακίμηςχμ σπξδξμώμ ςξσ 
Δήμξσ,        

7. Σημ επξπςεία όλχμ ςχμ έογχμ πξσ σλξπξιεί και ποξγοαμμαςίζει η αομόδια σπηοερία    
8. Δκςελεί ςιπ απξτάρειπ ςξσ Δημξςικξύ σμβξσλίξσ, ςηπ Οικξμξμικήπ Δπιςοξπήπ και ςηπ 

Δπιςοξπήπ Πξιόςηςαπ Εχήπ πξσ αματέοξμςαι ρςα αμςικείμεμα και ςιπ αομξδιόςηςέπ ςξσ, 
9. 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,  

10. Δλέγυει και σπξγοάτει ςιπ άδειεπ και ςιπ καςαρςάρειπ ςξσ ποξρχπικξύ πξσ ξοίζεςαι 
αομόδιξπ πξσ ατξοξύμ ςιπ ποόρθεςεπ αμξιβέπ (σπεοχοίεπ, επιδόμαςα αογίαπ, μύυςαπ, 
ένξδα κίμηρηπ), 

11. Διρηγείςαι θέμαςα σπηοεριακήπ και πειθαουικήπ καςάρςαρηπ ποξρχπικξύ ςχμ σπηοεριώμ 
πξσ ξοίζεςαι αομόδιξπ,  

12. Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ 
κξιμξςήςχμ και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ 
ποξβλημάςχμ ςξσπ, 

13. Σημ άρκηρη κάθε άλληπ αομξδιόςηςαπ πξσ ατξοά ςιπ ΔΔ Μαξύρηπ, Αμθεμίχμ και ςημ 
ξπξία μπξοεί μα ςξσπ μεςαβιβάζει με απόταρη ςξσ ξ Δήμαουξπ. 

 
 Ζ ςέλερη Πξλιςικώμ γάμχμ (ρε πεοίπςχρη απξσρίαπ ςξσ καςά ςόπξμ Αμςιδημάουξσ για 
ςημ Δημξςική Δμόςηςα Αμθεμίχμ.   
Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ κξιμξςήςχμ 
και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςξσπ, 
Σημ άρκηρη κάθε άλληπ αομξδιόςηςαπ πξσ ατξοά ρςημ Δ.Δ. Αμθεμίχμ, και ςημ ξπξία μπξοεί 
μα ςξσπ μεςαβιβάζει με απόταρη ςξσ ξ Δήμαουξπ. 
 
 

V. Αμςιδήμαουξ με αμςιμιρθία, ςξμ κ. Γεώογιξ Σοιαμςατύλλξσ, καθ’ ύλημ ρε θέμαςα 
Πξλιςιρμξύ, Σξσοιρμξύ, Δνχρςοέτειαπ και Δσοχπαψκώμ Ηεμάςχμ, καςά ςόπξμ για ςημ 
Δημξςική Εμόςηςα Ναξύρηπ, και ςξσ μεςαβιβάζξσμε ςιπ παοακάςχ αομξδιόςηςεπ 

 
Ιαθ’ ύλημ: 

1. Ση λειςξσογία και επξπςεία ςηπ Υιλαομξμικήπ και ςξσ Δημξςικξύ Ωδείξσ καθώπ και ςχμ 
Δημξςικώμ Βιβλιξθηκώμ, 
2. Σξ ρυεδιαρμό, ςημ ξογάμχρη και ςξμ ρσμςξμιρμό πξλιςιρςικώμ εκδηλώρεχμ ρε ρσμεογαρία, 
όπξσ απαιςείςαι, με ςα μξμικά ποόρχπα ςξσ Δήμξσ και τξοείπ ςηπ πόληπ. 
3. Ση διαυείοιρη και διάθερη αιθξσρώμ και δημξςικώμ υώοχμ ρε τξοείπ ςηπ πόληπ για 
Πξλιςιρςικέπ και Ιξιμχμικέπ εκδηλώρειπ. 
4. Σημ ποξώθηρη ςξσ εθελξμςιρμξύ και ςηπ κξιμχμίαπ ςχμ πξλιςώμ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ 
Αμςιδημάουξσπ, τξοείπ, ρσλλόγξσπ και δημόςεπ ποξπ ότελξπ ςξσ πξλιςιρμξύ εμ γέμει 
5. Ση λειςξσογία γοατείξσ διεθμώμ ρυέρεχμ και εθιμξςσπίαπ ςξσ Δήμξσ  
6. Σημ ανιξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ «Δσοώπη για ςξσπ Πξλίςεπ με ρςόυξ ςημ αμάπςσνη 
διεθμώμ ρυέρεχμ ςξσ Δήμξσ μαπ και ςημ ρσμμεςξυή ςξσ ρε διεθμή δίκςσα 
7. Σημ ανιξπξίηρη κάθε υοημαςξδξςικξύ εογαλείξσ με ρκξπό ςημ διαςήοηρη ςηπ πξλιςιρςικήπ 
κληοξμξμιάπ 
8. Σημ εμίρυσρη και βελςίχρη ςχμ πξλιςιρςικώμ δοάρεχμ και εκδηλώρεχμ με ρςόυξ ςημ 
αμάδεινη ςξσ Δήμξσ ςηπ Ζοχικήπ Πόλεχπ Μάξσραπ 
9. Ζ επξπςεία ςχμ δοάρεχμ πξσ ατξοξύμ ρε θέμαςα ςξσοιρμξύ  
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10. Δοάρειπ για ςημ εμίρυσρη ςηπ ενχρςοέτειαπ και ςημ ποξβξλή ςξσ Δήμξσ 
 

Ιαςά ςόπξμ:  
9. Ζ Σέλερη Πξλιςικώμ γάμχμ,  
10. Σημ εσθύμη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ δημξςικώμ σπηοεριώμ πξσ είμαι εγκαςερςημέμεπ ρςη 

Δημξςική Δμόςηςα Μάξσραπ, 
11. Σημ παοακξλξύθηρη ςηπ ενέλινηπ ςχμ έογχμ και ςχμ εογαριώμ πξσ εκςελξύμςαι ρςη 

Δημξςική Δμόςηςα Μάξσραπ, 
12. Σημ μέοιμμα για ςημ καλή καςάρςαρη και λειςξσογία ςξσ ενξπλιρμξύ πξσ βοίρκεςαι ρςη 

Δημξςική Δμόςηςα Μάξσραπ, 
13. Σημ έκδξρη αδειώμ ςατήπ πξσ ατξοξύμ ςημ Δημξςική Δμόςηςα Μάξσραπ,  
14. Σημ 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 Μάξσραπ, 

15. Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ 
κξιμξςήςχμ και ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ 
ποξβλημάςχμ ςξσπ, 

16. Σημ άρκηρη κάθε άλληπ αομξδιόςηςαπ πξσ ατξοά ςη Δημξςική Δμόςηςα Μάξσραπ και ςημ 
ξπξία μπξοεί μα ςξσπ μεςαβιβάζει με απόταρη ςξσ ξ Δήμαουξπ. 

 
 

-ε πεοίπςωρη απξσρίαπ ή κωλύμαςξπ ςξσ Δημάουξσ, αμαπληοωςήπ ξοίζεςαι η κα Θεξδώοα 
Μπαλςαςζίδξσ και ρε πεοίπςωρη κωλύμαςόπ ςηπ θα εκδίδεςαι κάθε τξοά αμςίρςξιυη 
Απόταρη Δημάουξσ. 
-ςημ πεοίπςωρη απξσρίαπ ή κωλύμαςξπ, ςιπ καθ’ ύλημ αομξδιόςηςεπ ςωμ Αμςιδημάουωμ 
αρκεί ξ ίδιξπ ξ Δήμαουξπ. 
-Σημ εσθύμη ςξσ καςά ςόπξμ Αμςιδημάουξσ για ςη Δημξςική Εμόςηςα Ειοημξύπξληπ 
αμαλαμβάμει εν ξλξκλήοξσ ξ ίδιξπ ξ Δήμαουξπ κ. Νικόλαξπ Καοαμικόλαπ με ςιπ ακόλξσθεπ 
σπξυοεώρειπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμωμ ςωμ σπξλξίπωμ. 

Ιαςά ςόπξμ:  
1. Ζ Σέλερη Πξλιςικώμ γάμχμ,  
2. Σημ εσθύμη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ δημξςικώμ σπηοεριώμ πξσ είμαι εγκαςερςημέμεπ ρςη Δημξςική 

Δμόςηςα Διοημξύπξληπ, 
3. Σημ παοακξλξύθηρη ςηπ ενέλινηπ ςχμ έογχμ και ςχμ εογαριώμ πξσ εκςελξύμςαι ρςη Δημξςική 

Δμόςηςα Διοημξύπξληπ, 
4. Σημ μέοιμμα για ςημ καλή καςάρςαρη και λειςξσογία ςξσ ενξπλιρμξύ πξσ βοίρκεςαι ρςη Δημξςική 

Δμόςηςα Διοημξύπξληπ, 
5. Σημ έκδξρη αδειώμ ςατήπ πξσ ατξοξύμ ςημ Δημξςική Δμόςηςα Διοημξύπξληπ,  
6. Σημ σπξγοατή βεβαιώρεχμ, πιρςξπξιηςικώμ και λξιπώμ διξικηςικώμ εγγοάτχμ (πυ. Γμήρια 

σπξγοατώμ) ςα ξπξία εκδίδξμςαι από ςιπ δημξςικέπ σπηοερίεπ πξσ λειςξσογξύμ ρςα όοια ςηπ 
Δημξςικήπ Δμόςηςαπ Διοημξύπξληπ, 

7. Σημ ρσμεογαρία με ςξσπ Ποξέδοξσπ ςχμ ρσμβξσλίχμ ςχμ ςξπικώμ και δημξςικώμ κξιμξςήςχμ και 
ςξσπ εκποξρώπξσπ ςχμ ςξπικώμ κξιμξςήςχμ για ςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςξσπ. 

 
-Κάθε άλλη και επιποόρθεςη, ειδική ή όυι, αομξδιόςηςα θα αμαςίθεςαι ρςξσπ Αμςιδημάουξσπ με 
μεςαγεμέρςεοη Απόταρη Δημάουξσ. 
-Παοαμέμξσμ ρε ιρυύ ξι απξτάρειπ Δημάουξσ με αο. 132/2019 και 200/2019, ρύμτχμα με ςιπ ξπξίεπ 
ενξσριξδξςείςαι η Γεμική Γοαμμαςέαπ ςξσ Δήμξσ κα Παοαρκεσή Δναδακςύλξσ για ςημ παοαλαβή 
δικξγοάτχμ, Βεβαιώρεχμ ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ, εγγοάτχμ και  πιρςξπξιηςικώμ. Για ςημ 
παοαλαβή δικξγοάτχμ ενξσριξδξςείςαι, επίρηπ, η κα Ηεξδώοα Λπαλςαςζίδξσ.   
Ζ παοξύρα μα δημξριεσθεί ρε μία ημεοήρια ετημεοίδα ςξσ μξμξύ, μα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ 
Δήμξσ και ρςξ διαδικςσακό ςόπξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ Διαύγεια. 

 

Ο  Δ Ζ Λ Α Ρ Φ Ο   Μ Α Ο Τ  Α   

 

Μ Θ Ι Ο Κ Α Ο   Ι Α Ρ Α Μ Θ Ι Ο Κ Α   
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