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ΘΕΜΑ  :  Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων - 

Καθορισμός και επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων τους-εναρμόνισή τους στον ισχύοντα 

Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

 

Εχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-

κράτης»],  για τη σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ,  

2.- Την με αριθμό 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί 

επικύρωσης των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών 

της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας  Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επι-

λαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου 

Λαμιέων. 

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά-

της»], σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του άρθρου 59 του ιδίου Ν. 3852/2010 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 68  Ν.4555/2018 [ΦΕΚ Α΄ 133/2018-Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι ], και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 92  του αυτού νόμου από τη δημοτική 
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περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4555/2018, ενώ η παρ.4 αντικαταστά-

θηκε  με το άρθρο 5 παρ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΕΚ Α΄ 134/2019- «Ρυθμίσεις του Υπουργεί-

ου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 

άλλα επείγοντα ζητήματα»]. 

4.- Τις διατάξεις του άρθρου  47 του Ν.4647/2019 (A΄ 204), με τις οποίες προστέ-

θηκε παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄ ) 

5.- Την με αρ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφω-

να με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων    

( ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ).  

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας  των 

διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή. 

7.- Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β') απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώ-

ρας», σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3ε ' άρθρου 3 Ν. 

4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

9.- Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 

(υπ.αριθ,11247/28-12/2012 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ Β’ 3465),ξκαι αποφ. ΓΠ- 

191/20.03.2014 (Β΄698) για το Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του 

ανέρχεται στους 75.315 κατοίκους  

10.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαμιέων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες. 

11.- Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β’ 

3841/30-11-2016), όπως αυτός αρχικά τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 684/27-02-2018 και ΦΕΚ 

Β’ 6077/31-12-2018) και τελικά  ισχύει, με την υπ’ αριθ.185/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων (πρακτικό 14ο/29.7.2020) που  εγκρίθηκε [ως τροποποίηση 

και επαναδιατύπωση] με την με αριθμό 156883/15-09-2020 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας [ΦΕΚ Β΄ 4224/30-09-2020]. 

12.-Tην υπ.αριθμ.πρωτ.35477/06-09-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΛ5ΩΛΚ-ΩΙΡ ) απόφαση Δη-

μάρχου σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους και 

13.- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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Ι.  Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβού-

λους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 20/11/2020 μέχρι 06/11/2021, εντός της τρέχου-

σας δημοτικής περιόδου, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους. 

1.- τον Δημήτριο Τζούφλα του Κωνσταντίνου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑ-

ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Νέας  Γενι άς  και Εθελοντι σμού, υπεύ-

θυνο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. 

2.- τον Αθανάσιο Παπαχρήστο του Νικολάου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑ-

ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας, Καινοτομίας και δια βίου 

μάθησης. 

3.- τον Δημήτριο Ρίζο του Γεωργίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗ-

ΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο  εφαρμογής πολιτικών Ενίσχυσης Μικρομε-

σαίων Επιχειρήσεων και υπεύθυνο λειτουργίας λαϊκών αγορών.  

4.- τον Γεώργιο Παλιούρα του Ιωάννη, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕ-

ΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο στα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής 

ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας)  

5. τον Δημήτριο Αργυρίου του Αθανασίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο υπεύθυνο λειτουργίας της Δημοτικής 

Φιλαρμονικής. 

6.- τον Κωνσταντίνο Ξεφλούδα του Σπυρίδωνα, από τη Δημοτική Παράταξη 

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο με την καθ’ ύλη αρμοδιότητα 

της  Εποπτείας και Διαχείρισης των Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Υπάτης, Γορ-

γοποτάμου, Λειανοκλαδίου και Παύλιανης και με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύ-

νου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης. 

7.- τον Κωνσταντίνο Αναστασίου του Αθανασίου, από τη Δημοτική Παράταξη 

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά τόπο αρμοδιότητα 

του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου και  

8.- τον Ιωάννη Ζωγράφο του Κωνσταντίνου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υ-

πευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης.  

ΙΙ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, μεταβιβά-

ζουμε τους εξής τομείς ευθύνης και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων [με παραπομπή 

σε άρθρα του νέου ΟΕΥ του Δήμου Λαμιέων]. 
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1.- στον Δημήτριο Τζούφλα του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένο Σύμβουλο Νέας  Γε-

νι άς  και Εθελοντι σμού, υπεύθυνο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης  :  

Α. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη Νέα Γενιά και ιδίως : 

(α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων, που απευθύνο-

νται ή αφορούν στη νεολαία (ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, περιβάλλον, κοινωνικός απο-

κλεισμός κ.α.), 

(β) τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας και τη μέριμνα για τη σύσταση 

Τοπικών Συμβουλίων Νέων, 

(γ) τον Εθελοντισμό, τον συντονισμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία Τοπικού 

Συμβουλίου Νέων και  Κέντρου Νεότητας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους για την  Παι-

δεία και τον Αθλητισμό, 

Β. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Εθελοντισμό [άρθρο 20.1] και ιδίως : 

• Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων 

στα πλαίσια του εθελοντισμού για τους δημότες. 

• Προωθεί και αναπτύσσει τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη, δη-

μιουργώντας τοπικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομά-

δων εθελοντών. 

• Διοργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, προς όφελος των κατοίκων. Το πρόγραμμα των δράσεων 

σχεδιάζεται σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου, για το οποίο συντάσσεται σχετική 

εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση.  

• Δέχεται τα αιτήματα των πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργα-

σία. 

• Τηρεί Μητρώο εθελοντών του Δήμου, οι οποίοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται, 

καθώς επίσης τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο όλων των οργανώσεων που δραστηριοποι-

ούνται στα όρια του Δήμου. 

• Για την εύρυθμη λειτουργία της εθελοντικής ομάδας του Δήμου οφείλει να τηρεί 

τους κανόνες λειτουργίας και να μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματικότητα 

των δικτύων εθελοντών. 

• Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρόνου το ετήσιο πρό-

γραμμα εθελοντικής δράσης.  
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Γ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν το Τμήμα  Συγχρηματοδοτούμενων Προ-

γραμμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης [άρθρο 20.4] και 

ιδίως για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, περιεχομένου σχε-

τικού με τα αντικείμενα της Διεύθυνσης, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων 

από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους. Ιδιαίτερα:  

• Σχεδιάζει, εισηγείται, μεριμνά και εφαρμόζει δράσεις βοήθειας στο σπίτι (παροχή 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθαριότητας, φροντίδας και 

προμηθειών οικίας, ατομικής υγιεινής, διεκπεραίωσης υποθέσεων) σε άτομα Τρίτης Ηλικί-

ας και ΑμεΑ με στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας προκειμένου 

να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να υποβοηθηθεί η αυτόνομη και αξιοπρεπής διαβίωσή 

τους και να υποστηριχθεί το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

• Σχεδιάζει, μεριμνά, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή προγραμμάτων 

κοινωνικών δομών που λειτουργούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου. Στις 

Κοινωνικές δομές θα παρέχονται, μεταξύ άλλων, άμεση υλική υποστήριξη και υπηρεσίες 

κοινωνικής, ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια και με τους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας.  

• Φροντίζει για την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμ-

μάτων που ο Δήμος έλαβε τη σχετική έγκριση π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους), πλην του Κέντρου 

Κοινότητας και Ξενώνα Φιλοξενίας. 

• Διαχειρίζεται και υλοποιεί τα εγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προ-

γράμματα σε συνεργασία, παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τον οικονομικό προγραμματισμό 

των έργων, υποβάλλει εκθέσεις προόδου και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στον φορέα 

χρηματοδότησης. 

-Σε κάθε δομή, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουν, θα 

παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με στόχο την ενδυνά-

μωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων, μέσω Κοινωνικού Λειτουργού.  

-Καταρτίζει και προωθεί προς έγκριση θεματικούς Κανονισμούς λειτουργίας επί 

των αντικειμένων αρμοδιότητάς του. 

 

*** 
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2. στον Αθανάσιο Παπαχρήστο του Νικολάου, Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας, 

Καινοτομίας και δια βίου μάθησης. 

Α. Την εποπτεία και ευθύνη και τον συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος  

Τμήματος  Παιδείας και Δια  Βίου Μάθησης  [άρθρο 22.1] της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Αθλητισμού  [άρθρο 22] και την  εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των 

αρμοδιοτήτων  της Παιδείας Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, στον οποίο περιλαμβά-

νονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώ-

δικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων 

σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού. 

Β. Γενικά την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό για την προώθηση και 

ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση 

της Διά Βίου Μάθησης  και την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό επί των εξής θε-

μάτων. Ιδίως : 

(α) την ύπαρξη, επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης και 

των σχολικών κτιρίων, καθώς και την καθαριότητα και φύλαξή τους,  

(β) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους διδάσκο-

ντες,  

(γ) την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, 

(δ) την ευθύνη λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου, 

(ε) την εισήγηση για δημιουργία και λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου, 

(στ) τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για πραγματο-

ποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή,  

(ζ) την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για μαθητές, κα-

τόπιν εγκρίσεως της οικείας Σχολικής Επιτροπής, 

(η) τον καθορισμό αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων κοινού διδακτηρίου 

από κάθε σχολική μονάδα, σε περίπτωση συστέγασης σχολείων, καθώς και κοινής χρή-

σης των υπολοίπων χώρων και τον καθορισμό ωρών λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενης 

σχολικής μονάδας, 

(θ) την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων,  

(ι) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και των προγραμμάτων εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων με στόχο τη συμμετοχή των μαθητών στη ζωή της πόλης,  

(ια) την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 
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(ιβ) τις εισηγήσεις για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για σχολική στέγη και ανέ-

γερση σχολικών κτιρίων, 

(ιγ) τις εισηγήσεις για την αξιοποίηση των παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για εκπαιδευ-

τικούς σκοπούς. 

 

*** 

 

3.- στον Δημήτριο Ρίζο του Γεωργίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο  εφαρμογής πολιτι-

κών Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και λειτουργίας λαϊκών αγορών. 

Α. την ευθύνη και τον συντονισμό για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων με 

σκοπό την Ενίσχυση Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους το-

μείς  Μεταποίησης, Εμπορίου  και  Υπηρεσιών. Ιδίως : 

(α) Να σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει προγράμματα δράσης και 

τοπικές πρωτοβουλίες ή τη συμμετοχή  σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την 

ενίσχυση Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς  Μεταποί-

ησης, Εμπορίου και  Υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύ-

σταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  

προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. 

(β) Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας και τους αντίστοιχους φορείς στους οποίους ανήκουν οι Μι-

κρομεσαίες Επιχειρήσεις για την εκπόνηση προγραμμάτων και δράσεων και επενδυτικών 

σχεδίων για την ενίσχυσή τους. 

Β.  Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας εκ του Τμήματος  Εμπορικών Δρα-

στηριοτήτων και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 18.4.], τις αρμοδιότητες σχετικά με τις Λαϊκές 

Αγορές (στοιχείο α). Ιδίως : 

(α) τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, 

(β) τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επι-

βολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, 

(γ) Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κα-

θορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτή-

των (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις) . 
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(δ) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του 

τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

πλην της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών. 

(ε) την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και ε-

παγγελματιών των λαϊκών αγορών. 

 

*** 

 

4.- Στον Γεώργιο Παλιούρα του Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο στα θέματα 

πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).  

Α). Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

[άρθρο 18.1] της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 18], 

πλην των θεμάτων σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και για 

την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της α-

λιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση 

των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ιδί-

ως επί των εξής θεμάτων :  

Α! Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του αγροτικού τομέα στα όρια του 

Δήμου καθώς και η καταγραφή ελλείψεων έργων αγροτικής υποδομής.  

• Η συνεργασία με υπηρεσίες Περιφέρειας, Υπουργείου, για την προώθηση ζητη-

μάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

• Η εκπόνηση μελετών, σύνταξης σχεδίων και υλοποίησης προγραμμάτων για την 

αγροτική ανάπτυξη του Δήμου. 

• Η συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη τοπικών φορέων για την εισαγωγή και-

νοτομιών στην αγροτική παραγωγή. 

• Η εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης αγροτών.  

• Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Α-

νάπτυξης του Δήμου.  

• Εισηγείται στην Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υ-

ποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία 

και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμε-

νών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

• Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη δια-

τήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του. 
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• Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής 

και ζωικής παραγωγής. 

• Η πληροφόρηση και ο προσανατολισμός των δικαιούχων δημοτών για την ένταξή 

τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 

• Η διοργάνωση και λειτουργία εκθέσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της 

Διεύθυνσης. 

• Ελέγχει τα δικαιολογητικά για νομιμοποίηση υφισταμένων σημείων υδροληψίας 

αγροτικής άρδευσης, για ανόρυξη νέων σημείων υδροληψίας αγροτικής άρδευσης και 

εισηγείται την αδειοδότηση ή μη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας. 

• Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη δια-

τήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του. 

• Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση 

αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύν-

σεις. 

• Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από 

τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργι-

κών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων. 

• Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον 

αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμε-

ταλλεύσεων, για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημά-

των, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά 

για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.  

• Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαί-

σιο σχεδίων βελτίωσης. 

• Εισηγείται για την χορήγηση / ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λει-

τουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 

• Εισηγείται για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανό-

διου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου. 

• Εισηγείται για την χορήγηση αδειών παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους 

προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές. 

• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών γεωτρήσεων. 

• Έλεγχο της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων. 
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• Έλεγχο της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων 

αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 

• Εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 

• Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του Δήμου που κα-

ταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.  

• Προώθηση της συγκρότησης ομάδων παραγωγών και στήριξή τους για την αντι-

μετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνι-

κή Νομοθεσία. 

• Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη 

διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του. 

• Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής 

παραγωγής.  

• Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τε-

χνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στην κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα 

βελτίωσης βοσκοτόπων. 

• Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. 

• Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει 

τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρ-

θρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτι-

κών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής 

παραγωγής. 

• Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και κα-

ταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου. 

• Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστά-

σεων που σχετίζονται με  το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων. 

• Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λει-

τουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.  

• Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγ-

χρονισμό του οίστρου των ζώων. 

• Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για 

τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών 
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προϊόντων και αδειών, λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, τα 

οποία και εποπτεύει. 

Β ! Γενικά είναι αρμόδιος :    

(α) για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγω-

γής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου,  

(β) για την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων ερ-

γασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,  

(γ) για την εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), 

των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευ-

σης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

(δ)  για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου. 

Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα 

για τη δράση του. 

 (ε) την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας, σε συνεργα-

σία με τον υπεύθυνο για τις Υποδομές και τη Διαχείριση και Εποπτεία των Κοινοτήτων  

Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο. 

 

*** 

 

5.- Στον Δημήτριο Αργυρίου του Αθανασίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο για τη λει-

τουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής. 

Α.  Την εποπτεία και την ευθύνη  λειτουργίας του Γραφείου Φιλαρμονικής [άρθρο 

10]. Ιδίως επί των εξής θεμάτων :  

(α) την εισήγηση για τη δημιουργία σχολής φιλαρμονικής. 

(β) Την ευθύνη στη διδασκαλία πνευστών και λοιπών οργάνων και  στη διδασκα-

λία φωνητικής μουσικής, με τη συγκρότηση χορωδίας.  

(γ) Την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διαφήμιση και προώθηση του έργου της Φι-

λαρμονικής  και του Δήμου.  

(δ) Τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων - συναυλιών. 

 

*** 

 

6.- Στον  Κωνσταντίνο Ξεφλούδα του Σπυρίδωνα,  Εντεταλμένο Σύμβουλο με 

την καθ’ύλη αρμοδιότητα της Εποπτείας και Διαχείρισης των Κοινοτήτων των Δημοτικών 
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Ενοτήτων Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λειανοκλαδίου και Παύλιανης και με την κατά τόπο 

αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης, 

Α. την Εποπτεία και τον Συντονισμό της δράσης των Κοινοτήτων και την ευθύνη 

εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων, με τα τεχνικά μέσα 

και μηχανήματα που θα διατίθενται με απόφασή μας εκ του Τμήματος Κίνησης και Συντή-

ρησης Οχημάτων (άρθρο 19.2), στις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Υπάτης, Γορ-

γοποτάμου, Λειανοκλαδίου και Παύλιανης και στη Κοινότητα Κωσταλεξίου εκ της Δημοτι-

κής Ενότητας Λαμίας. 

Β. την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης, επί των εξής θεμά-

των :  

(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες 

εντός της Δημοτικής Ενότητας. 

 (β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των 

έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  

(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της 

Δημοτικής Ενότητας. 

 

*** 

7.- Στον Κωνσταντίνο Αναστασίου του Αθανασίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, με 

την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου  

Α. την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου, επί των εξής 

θεμάτων :  

(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες 

εντός της Δημοτικής Ενότητας. 

 (β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των 

έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  

(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  



Σελίδα 13 από 14 
 

(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της 

Δημοτικής Ενότητας. 

*** 

 

8.- τον Ιωάννη Ζωγράφο του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά 

τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης. 

Α. την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Παύλιανης,  επί των εξής θε-

μάτων :  

(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες 

εντός της Δημοτικής Ενότητας. 

 (β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των 

έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  

(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της 

Δημοτικής Ενότητας. 

*** 

ΙΙΙ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Εντεταλμένους Συμβούλους, μεταβιβάζουμε και την 

άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων: 

1/. Να υπογράφουν  όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενά-

σκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας 

προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμο-

διότητάς τους. 

2/ Να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων 

που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνουν  την εκτέλεση των σχετικών αποφά-

σεων. 

3/ Να υπογράφουν τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπί-

πτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων τους, εξαιρουμένων όσων συ-

νάπτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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ΙV. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

V. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να 

είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

VΙ. Η υπ.αριθμ.πρωτ.35477/06-09-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΛ5ΩΛΚ-ΩΙΡ ) απόφαση Δημάρ-

χου, παύει να ισχύει. 

 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας, 
2/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
3/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1/ Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω 
Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους 
2/ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου 
Λαμιέων 
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