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                            ΠΡΟΣ: 

          Όπως πίνακας αποδεκτών 
    

 

 

ΘΕΜΑ  :   Απόφαση Δημάρχου για ορισμό έμμισθων Αντιδημάρχων. Καθορισμός-   

αρμοδιοτήτων τους. 

 

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 

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] και με το άρθρο 47 Ν.4647/2019 

[ΦΕΚ Α΄ 204]  προστέθηκε η παρ.7 και με το άρθρο 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ A' 190), 

στο τέλος της παρ. 7 προστέθηκαν τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. 
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4.-   Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45): «Κύρωση του Κώ-

δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας  των 

διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή». 

5.- 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. 

6.- 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. 

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

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

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

ανέρχεται στους 75.315 κατοίκους.  

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

9.- Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι 

και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι, ενώ με το άρθρο 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ Α΄190) 

προστέθηκαν και  δύο (2) επιπλέον άμισθοι Αντιδήμαρχοι σε δήμους που έχουν κηρυχθεί 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές. 

10. 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]. 

11.- την με αριθμό 35476/06-09-2019 απόφασή μας [ΑΔΑ: 6ΠΕΟΩΛΚ-1ΞΥ] για 

τον ορισμό Αντιδημάρχων και καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους.  

12.- την υπ.αριθ.πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ : Ψ779ΩΛΚ-ΔΝ4] 

για ορισμό έμμισθων Αντιδημάρχων με καθορισμό- επαναπροσδιορισμό αρμοδιοτήτων 

τους και εναρμόνισή τους στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαμιέων. 

13.- την υπ.αριθ.πρωτ.17613/07-05-2021 απόφασή μας [ΑΔΑ : ΨΔΣΜΩΛΚ-24Χ ] 

για μερική ανάκληση υπ.αριθ.πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου.  

ΑΔΑ: 642ΠΩΛΚ-9Μ0



Σελίδα 3 από 16 
 

14.-την υπ.αριθ.πρωτ.17615/07-05-2021 απόφασή μας [ΑΔΑ : 9Φ85ΩΛΚ-ΙΡΓ] για 

συμπλήρωση της υπ.αριθ.πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου. 

15.- την υπ.αριθ.πρωτ.45393 /06-11-2021 απόφασή μας [ΑΔΑ :6ΓΠΦΩΛΚ-ΦΙΔ] για 

παράταση της θητείας των δύο (2) εμμίσθων Αντιδημάρχων που αναφέρονται σ’ αυτή.  

16.- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την ανάγκη ορισμού έμμισθων και ά-

μισθων αντιδημάρχων για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και 

της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι! Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως έμμισθους Αντιδημάρ-

χους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 07/11/2021 μέχρι 31/12/2022, εντός της τρέ-

χουσας δημοτικής περιόδου, με τους εξής καθ’ ύλην τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων 

τους. 

1.- τον Παναγιώτη Φώσκολο του Γεωργίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑ-

ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ»,  ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κα-

τάρτισης,  Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διοικητικής 

Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου και Δημοτικής  Αστυνομίας.  

2.- τον Δημήτριο Μπεσλεμέ του Γεωργίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικό-

τητας, Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας  και Δημοτικής Ενότητας Γορ-

γοποτάμου. 

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

ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματι-

σμού και Οργάνωσης και Εθελοντισμού. 

4.- την Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕ-

ΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Δια-

δημοτικής Συνεργασίας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  

5.-  τον Δημήτριο Κυρίτση του Ηλία, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕ-

ΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο ως Αντιδήμαρχο, Αθλητισμού, Εμπορίου και Επιχει-

ρηματικότητας. 
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ΙΙ! Στους ορισθέντες άνω Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε τους εξής καθ’ ύλην το-

μείς ευθύνης και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων [με παραπομπή σε άρθρα του ΟΕΥ 

του Δήμου Λαμιέων]. 

1.- Στον Παναγιώτη Φώσκολο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρω-

πίνου Δυναμικού και Κατάρτισης,  Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης 

Πολιτών, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου, Δημοτικής  Αστυ-

νομίας.  

Α! την εποπτεία,  ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών [άρθρο 15], για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, 

συστημάτων και διαδικασιών, που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα, την εποπτεία,  ευθύνη και συντονι-

σμό λειτουργίας  του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικη-

τικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. 

Β! την εποπτεία και ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέ-

τησης Πολιτών [άρθρο 21] και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων 

Τμημάτων και Γραφείων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [άρθρα 21.1. και 21.2.],  

των Τμημάτων Δημοτικής Κατάστασης [άρθρο 21.3] και Ληξιαρχείου  [άρθρο 21.4]. 

Γ! την εποπτεία,  ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών για την πα-

ροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από 

την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ 

ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσω-

τερικών και για θέματα ληξιαρχείου και δημοτικής κατάστασης (Δημοτολόγιο, Μητρώο 

αρρένων, ιθαγένεια, εκλογικά θέματα). 

Δ! την εποπτεία και ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Υ-

πηρεσιών [άρθρο 2], 

Ε! την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Δι-

οικητικής Βοήθειας [άρθρο 6], 

Στ! την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος 

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου [άρθρο 7], 

Ζ! την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου [άρθρο 12], 

ΑΔΑ: 642ΠΩΛΚ-9Μ0



Σελίδα 5 από 16 
 

Η! Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση και τη διαχεί-

ριση ποιότητας των υπηρεσιών και ιδιαίτερα : 

•  Την αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση του ΟΕΥ (συμμετοχικός σχεδιασμός, 

στοχοθεσία, περίγραμμα θέσεων, ροή διαδικασιών, οριζόντιες συνέργειες, διαφάνεια, έ-

λεγχος, αξιολόγηση, επιβράβευση). 

•  Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του 

Δήμου.  

•  Την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ποιότητας, εκσυγχρονισμού και 

αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους φορείς και την υιοθέτηση αυτών από τον Δή-

μο.  

•  Την εκπόνηση των εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, 

Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.). 

•  Την προώθηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού. 

Θ!. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των 

αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη δημοτική αποκέντρωση και ειδικότε-

ρα  την προώθηση και στήριξη της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της συμμετοχής του 

δημότη: 

•  με τη μέριμνα και την εποπτεία για την ομαλή, αποτελεσματική και αναβαθμισμέ-

νη λειτουργία των Κοινοτήτων, σε συνεργασία με τους προέδρους και τα Συμβούλια των 

Κοινοτήτων, τους συναρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες, 

•  με την υλοποίηση διαδικασιών συμμετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές συνε-

λεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα). 

Ι! Την Εποπτεία και τον Συντονισμό της δράσης της  Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυ-

νομίας, για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θε-

σπισθεί με το άρθρο 1 του ν. 3731/2008, όπως αυτό ισχύει, καθώς και των αρμοδιοτήτων 

που προκύπτουν από το άρθρο 24 του Ο.Ε.Υ.  

ΙΑ! Την αναπλήρωση του Δημάρχου στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οι-

κονομικών Υπηρεσιών [άρθρο 16]. 

Ητοι όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, να  ασκεί τις  αρμοδιότητες της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των εξής υφισταμένων της οργανικών μονάδων-

Τμημάτων :  Δαπανών [άρθρο 16.1.], Προσόδων [άρθρο 16.2.], Ταμείου [άρθρο 16.3], 
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Προμηθειών - Διαχείρισης Αποθήκης και Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων [άρθρο 16.4], 

Προϋπολογισμού  [άρθρο 16.5] και  Διπλογραφικού [άρθρο 16.6],  για την αποτελεσματική 

τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση 

των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, την αποτελε-

σματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια 

υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.  

 

*** 

 

2.- Στον Δημήτριο Μπεσλεμέ του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδια-

σμού και Βιώσιμης Κινητικότητας,  Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας  

και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου. 

Α! την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων, Δόμησης 

[άρθρο 25] και Βιώσιμης Κινητικότητας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθο-

ρίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και τη κείμενη νομοθεσία ιδίως:  

•  την ευθύνη του  Πολεοδομικού Σχεδιασμού [άρθρο 25], ιδίως την εποπτεία και 

ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, που έχει ως αντικείμενο την 

εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των οι-

κοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και όσα ειδικότερα αναφέρο-

νται στις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 25 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

•  την αρμοδιότητα για θέματα βιώσιμης Κινητικότητας στα πλαίσια εφαρμογής του 

σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και τον συντονισμό, σε συνεργασία με 

τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση 

των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

•  τη μέριμνα για θέματα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων οδών και διασφάλισης των 

κοινοχρήστων χώρων και 

Β! Σχετικά με τους φυσικούς πόρους, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για:   

•  την έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση της γεωθερμικής ενέργειας 

και του γεωθερμικού δυναμικού στο  Δήμο Λαμιέων, 

•  την έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση των επιφανειακών θερμών 

πηγών στο Δήμο Λαμιέων, 
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•  τον έλεγχο εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων 

αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 

Γ! Σχετικά με την δημοτική περιουσία, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη λει-

τουργίας εκ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τομέα Δημοτικής Περιουσίας εκ 

του Τμήματος Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας [άρθρο 16.2.] και συγκεκριμένα:  

•   της συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της κατάστασης 

και της πραγματικής αξίας των προς αγορά από το Δήμο ακινήτων  

•  τον έλεγχο της τήρησης αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περι-

ουσίας. 

•  την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. 

•  την τήρηση αρχείου δωρεών, κληροδοτημάτων και εκμετάλλευση τους. 

•  την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 

•  την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιου-

σίας. 

•  τις εισηγήσεις για οικονομοτεχνικές προτάσεις και παρακολούθηση εφαρμογής 

των. 

Δ!  Στον ίδιο ανωτέρω ορισθέντα άμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε την κατά 

τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, ήτοι την ε-

ποπτεία και ευθύνη, επί των εξής θεμάτων : 

•  της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημο-

τική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός 

της Δημοτικής Ενότητας. 

•  σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των έρ-

γων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. 

•  να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλι-

σμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

•  να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοι-

νοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

•  να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της Δη-

μοτικής Ενότητας. 

*** 
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3.- Στον Δημήτριο Τζούφλα του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Εθελοντισμού. 

Α!. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του  Τμήματος Σχεδιασμού και Οργά-

νωσης της Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [άρθρο 

14.1].  

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού  Οργάνωσης και της παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων 

και ιδίως : 

•  την εποπτεία εκπόνησης του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. 

•   να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει ο Δήμος, 

για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου 

με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας. 

•  να διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθα-

νές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα 

ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).  

•  να υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομι-

κών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύντα-

ξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων 

Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

•  να μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του 

Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής 

τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υ-

πηρεσίες του Δήμου. 

•  να υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις ο-

ποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο.  

•  να εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του. 
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•  Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμη-

θεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων, σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς 

και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης 

με τις εκροές των δράσεων. 

•  να συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λά-

βει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή. 

•  να υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απο-

λογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα: (α) κατά τη διάρ-

κεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις πα-

ρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορί-

ζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογι-

σμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προ-

ηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.  

Γ! 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, δημι-

ουργώντας τοπικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 

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

γραμμα εθελοντικής δράσης.  

Ε!. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υ-

ποδομών και Τεχνικών Εργων [άρθρο 17].  

Ητοι όταν  ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, να  ασκεί τις  αρμοδιότητες της  

Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργα-

νικών μονάδων-Τμημάτων :  Κτηριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων [άρθρο 17.1.], 

Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων [άρθρο 17.2], Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων 

[άρθρο 17.3], Συντήρησης [άρθρο 17.4],  για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε 

είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επι-

στημονικής άποψης πραγματοποίησή τους και για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθη-

κών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, κα-

θώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων. 

 

*** 

 

4.- Στην Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου,  Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης, Δι-

εθνών Σχέσεων και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.  

Α! Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού και Απα-

σχόλησης   [άρθρο 23.2], της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν: 

•  στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή αρμοδιότητας του 

Δήμου,  

•  στην τουριστική προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  

•  στη συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την 

ανάπτυξη του Τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών,  

•  σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, στην ανάδειξη τοπικών 

τουριστικών προϊόντων και της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής,  

•  στις σχέσεις με αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού και την ανάπτυξη διε-

θνών διαδημοτικών συνεργασιών σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης,  
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•  στη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουρι-

στικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.  

Γ! Να μεριμνά : 

•   για την  τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάστα-

ση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρή-

σεις, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές κλπ) . 

•  για τον σχεδιασμό και εισήγηση σε προγράμματα δράσεων παρέμβασης του 

Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμε-

νων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς της περιοχής. 

Να μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

•  για  τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβο-

λής της περιοχής του Δήμου και  

• για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης – πληροφόρησης των επισκεπτών 

της περιοχής. 

• για την  εκπόνηση και σύνταξη μνημονίων  τουριστικής συνεργασίας με πόλεις 

του εξωτερικού με κοινό ιστορικό ενδιαφέρον. 

Δ!  Την ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου και συνεργασία με οργανι-

σμούς και συλλόγους του απόδημου ελληνισμού που έχουν σχέση με το Δήμο.  Διαχείρι-

ση και παρακολούθηση διαδικασίας αδελφοποιήσεων. Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με 

πόλεις και Δήμους του Εξωτερικού.  

Ε! Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη διαδημοτική συνεργασία και ειδικότε-

ρα: 

1.Την προώθηση προτάσεων και ενεργειών για τη μεταρρύθμιση του νομοθετι-

κού/θεσμικού πλαισίου διαδημοτικής συνεργασίας. 

2. Τη δικτύωση με άλλες πόλεις της χώρας για τους παραπάνω τομείς δράσεις 3. 

την ανάπτυξη διεθνών διαδημοτικών συνεργασιών με αντικείμενο τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ΣΤ! Να καθοδηγεί, εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμο-

δίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη Ψηφιακή μετάβαση  και Ηλεκτρονική Δια-

κυβέρνηση [άρθρο 14.2], ιδίως : 

•  την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.  
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•  τη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινω-

νιών [ΤΠΕ].  

•  τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη 

δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δή-

μου και της Κοινωνίας των Πολιτών. 

•  τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και ερ-

γαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπη-

ρέτησης του πολίτη. 

•  την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες 

που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών 

και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 

•  την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες 

που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρε-

σιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το 

Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. 

•  την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δρά-

σεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφά-

λιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές, 

•  την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν 

εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προω-

θεί ο Δήμος, 

•  για  ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλο-

ποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους, 

•  να σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή: (α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, 

(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, (γ) Κανονισμού πλη-

ροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης. 

•  να μεριμνά για την τήρηση Μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προ-

σφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

•  να μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζη-

τήματα που αφορούν το Δήμο. 

Ζ! Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των 

δημοτών και ειδικότερα: 
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•  τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρό-

σβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά. 

•  σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,  τη 

βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, την ταχεία εξυπηρέτηση του 

πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

*** 

 

5.- Στον Δημήτριο Κυρίτση του Ηλία, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕ-

ΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. 

Α! την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εκδηλώσεων και Προ-

γραμμάτων Αθλητισμού [άρθρο 22.2] και Λειτουργίας Αθλητικών Υποδομών της  Διεύ-

θυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού [άρθρο 22] για  την προώθηση ενερ-

γειών για την αθλητική ανάπτυξη και τη διαχείριση των αθλητικών υποδομών. 

Β! την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων αθλητισμού, στον οποίο 

περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/2006, ό-

πως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα πολιτισμού, παιδείας 

και δια βίου μάθησης και τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσε-

ων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.  

Γ! Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Αθλητισμό και ιδίως : 

•  τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους, 

•  την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού, 

•  την εισήγηση για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δημοτικών αθλη-

τικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων 

και των δημοτικών χώρων άθλησης, 

•  την οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με αθλητικούς φορείς και 

αθλητικές ομάδες της πόλης, 

•  τη συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 

•  την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, 

αθλητισμού και νέας γενιάς, 
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•  την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του Αθλητισμού, 

•  την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του αθλητισμού και 

της νέας γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται 

από τα νομικά πρόσωπα. 

Δ! - Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας, του Τμήματος Εμπορικών Δραστη-

ριοτήτων και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 18.4.], εκ της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρε-

σιών και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 18].  

Ε!  Την  οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο 

της Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Ιδίως και σε συνεργασία με 

συναρμόδιους αντιδημάρχους :   

•  την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχει-

ρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων, 

•  τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. 

άρθρο 80 του ΚΔΚ), 

•  τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβο-

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

•  την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης, 

•  την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου, 

•  τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δή-

μου, 

•  Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευ-

σης περιπτέρων. 

•   Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις 

επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Νόμου . 

•   Στη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, 

την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά 

και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτή-

των σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 

•  Στον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης. 

Τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγρα-

φών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών. Να προβαίνει στην αφαίρεση των πα-
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ράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και να εισηγείται την επιβολή των προ-

βλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κεί-

μενη νομοθεσία. 

•  Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις 

οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και την εισήγηση για την λήψη μέτρων, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. Ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.  

ΣΤ! Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των 

αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα της επιχειρηματικής καινο-

τομίας και της δικτύωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές πόλεις σε σχετικά 

θέματα, σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του δήμου και τις αποφάσεις της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής και ειδικότερα δράσεις που αφορούν την προώθηση της δημιουργίας νέων 

καινοτόμων επιχειρήσεων σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς 

κοινωνικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς - με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με την 

Ε.Ε. και στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Ζ ! Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας, 

ιδίως δε για τη στήριξη και προαγωγή των ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 

*** 

 

ΙΙΙ! Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε την άσκηση των ε-

ξής 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! Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε και την  αρμοδιότη-

τα τέλεσης πολιτικών γάμων.  

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

είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

VΙ! Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 

από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που 

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του 

VΙΙ! Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων :  

(α) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Φώσκολου του Γεωργίου,  που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Κυρίτσης του Ηλία. 

(β) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Τζούφλα του Κωνσταντίνου, 

που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μπεσλεμές του Γεωργίου. 

(γ)  Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Δημητρίου Μπεσλεμέ του Γεωργίου,  που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Αντιδήμαρχος Δημήτριος Τζούφλας του Κωνσταντίνου.  

(δ)  Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αμαλίας Ποντίκα του Λάμπρου,  που α-

πουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Δημήτριος  Κυρίτσης του Ηλία.  

(ε)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Κυρίτση του Ηλία, που απου-

σιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Φώσκολος του Γεωργίου. 

(στ)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Μουστάκα του Ιωάννη, 

που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Τζούφλας του Κωνσταντί-

νου. 

(ζ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Στασινού του Σταμάτη, που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μουστάκας του Ιωάννη. 

VΙΙΙ! Η παρούσα απόφαση μας, ισχύει από 7η Νοεμβρίου 2021. 

ΙΧ! Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ 

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

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1/ Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω Αντι-
δημάρχους 
2/ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Λα-
μιέων 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ: 
1/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
3/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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