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ΘΔΜΑ: Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκφ Αληηδεκάξρσλ. Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπο.

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ
΄Δρνληαο ππφςε:
1.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α'87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»], γηα ηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ.
2.- Σελ κε αξηζκφ 28/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο πεξί
επηθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξρηθψλ θαη επαλαιεπηηθψλ Γεκνηηθψλ εθινγψλ
ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη 2αο Ινπλίνπ 2019 θαη αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ θαη ησλ επηιαρφλησλ ζπλδπαζκψλ, ησλ εθιεγέλησλ Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηνπ Γήκνπ
Λακηέσλ.
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α'87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»], ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ηδίνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 68 Ν.4555/2018 [ΦΔΚ Α' 133/2018-Πξφγξακκα
Κιεηζζέλεο Ι ], θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ απηνχ λφκνπ απφ ηε δεκνηηθή
πεξίνδν πνπ αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4555/2018, ελψ ε παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΔΚ Α' 134] θαη κε ην άξζξν 47 Ν.4647/2019
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[ΦΔΚ Α' 204] πξνζηέζεθε ε παξ.7 θαη κε ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4842/2021 (ΦΔΚ A' 190),
ζην ηέινο ηεο παξ. 7 πξνζηέζεθαλ ηέηαξην θαη πέκπην εδάθην.
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α'45): «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ-Δμνπζηνδφηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πξνο ππνγξαθή».
5.- Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεχρνο Β') απφθαζε
ΤΠ.Δ. «Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο», ζχκθσλα κε ην Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη.
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α' 107) θαη ηεο παξ. 3ε ' άξζξνπ 3 Ν.
4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία.
7.- Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (ππ.
αξηζ.11247/28-12/2012

απφθαζε

ηεο

ΔΛΣΑΣ

(ΦΔΚ

Β’

3465),

απνθ.

ΓΠ-

191/20.03.2014 (Β'698) γηα ην Γήκν Λακηέσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο ηνπ
αλέξρεηαη ζηνπο 75.315 θαηνίθνπο.
8.- Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Λακηέσλ έρεη πέληε (5) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο.
9.- Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνχλ επηά (7) έκκηζζνη Αληηδήκαξρνη
θαη δχν (2) άκηζζνη Αληηδήκαξρνη, ελψ κε ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4842/2021 (ΦΔΚ Α' 190)
πξνζηέζεθαλ θαη δχν (2) επηπιένλ άκηζζνη Αληηδήκαξρνη ζε δήκνπο πνπ έρνπλ θεξπρζεί
ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
10.- Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ (ΦΔΚ Β’
3841/30-11-2016), φπσο απηφο αξρηθά ηξνπνπνηήζεθε (ΦΔΚ Β’ 684/27-02-2018 θαη ΦΔΚ
Β’ 6077/31-12-2018) θαη ηειηθά ηζρχεη, κε ηελ ππ’ αξηζ.185/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Λακηέσλ (πξαθηηθφ 14ν/29.7.2020) πνπ εγθξίζεθε [σο ηξνπνπνίεζε
θαη επαλαδηαηχπσζε] κε ηελ κε αξηζκφ 156883/15-09-2020 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο [ΦΔΚ Β' 4224/30-09-2020].
11.- Σν γεγνλφο φηη, κε ηελ ππ.αξηζ.πξση.46968/19-11-2020 απφθαζή καο [ΑΓΑ :
Φ779ΧΛΚ-ΓΝ4] γηα ηνλ νξηζκφ έκκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ κε θαζνξηζκφ- επαλαπξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ελαξκφληζή ηνπο ζηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, νη θαησηέξσ Γεκνηηθνί χκβνπινη, νξίζηεθαλ έκκηζζνη
Αληηδήκαξρνη [κεηαμχ ησλ άιισλ]: (α) ν Κωνζηανηίνος Μοσζηάκας ηνπ Ισάλλε, απφ ηε
Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ ΠΔΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», σο Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο, Αλα-
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θχθισζεο θαη Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη ζρεδηαζκνχ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ θαη (β) ν Παναγιώηης ηαζινός ηνπ ηακάηε, απφ ηε Γεκνηηθή
Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ ζην ΚΔΝΣΡΟ», σο Αληηδήκαξρνο Γεκφζηαο Τγείαο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αιιειεγγχεο, πξνζηαζίαο Γ’ Ηιηθίαο, πξνζηαζίαο παηδηθήο ειηθίαο, επνπηείαο
θαη ιεηηνπξγίαο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, Ιζφηεηαο Φχισλ, ππεπζχλνπ ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ Κπλνθνκείνπ θαη θξνληίδαο αδέζπνησλ δψσλ.
12.- Σν γεγνλφο φηη, κε ηελ ππ.αξηζ.πξση.46969/19-11-2020 [ΑΓΑ: 6ΓΦΗΧΛΚΝ1Ξ] απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκφ άκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ κε θαζνξηζκφ- επαλαπξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ελαξκφληζή ηνπο ζηνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο Κωνζηανηίνος Κερπινιώηης ηνπ Νηθνιάνπ, απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ ΠΔΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», νξίζηεθε σο άμιζθος Ανηιδήμαρτος ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ.
13.- ην γεγνλφο φηη, κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο, ν ρξφλνο ηεο ζεηείαο ησλ αλσηέξσ
έκκηζζσλ θαη άκηζζνπ Αληηδεκάξρσλ, ιήγεη ηελ 06/11/2021 θαη ε ηζρχο ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ σζαχησο ιήγεη ηελ εκεξνκελία απηή.
14.- Σν απφ 06-11-2021 νκφθσλν πξαθηηθφ, ησλ δχν (2) δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ
ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «ΛΑΜΙΑ ζην ΚΔΝΣΡΟ», γηα ηελ παξνρή έγθξηζεο ζηνλ εθ λένπ
νξηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Παλαγηψηε ηαζηλνχ ηνπ ηακάηε, σο Αληηδεκάξρνπ ή ζηελ παξάηαζε ηεο ζεηείαο ηνπ, απφ 06/11/2021 θαη κέρξη 31-12-2022.
15.- Σελ αξηζκ.πξση.45393/06-11-2021 (ΑΓΑ : 6ΓΠΦΧΛΚ-ΦΙΓ ) απφθαζή καο, κε
ηελ νπνία παξαηείλακε απφ 07/11/2021 θαη κέρξη ηελ 31/12/2022, ηε ζεηεία ησλ αλσηέξσ
έκκηζζσλ θαη άκηζζνπ Αληηδεκάξρσλ, κε ηνπο θαζ’ χιελ ηνκείο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο, σο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ ππ.αξηζ.πξση.46968/19-11-2020 απφθαζή καο [ΑΓΑ
:Φ779ΧΛΚ-ΓΝ4], απφθαζε καο.
16.- Σελ ππ.αξηζ.πξση.45394/06-11-2021 [ΑΓΑ: 642ΠΧΛΚ-9Μ0] απφθαζή καο,
κε ηελ νπνία νξίζακε ηνπο αλαθεξνκέλνπο ζ’ απηή πέληε (5) Γεκνηηθνχο πκβνχινπο,
σο έκκηζζνπο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ζεηεία απφ 07/11/2021 κέρξη
31/12/2022.
17.- Σελ ππ.αξηζ.πξση.45395/06-11-2021 [ΑΓΑ: ΦΝ8ΡΧΛΚ-ΡΟ6], απφθαζή καο,
κε ηελ νπνία νξίζακε ηνλ αλαθεξφκελν ζ’ απηή Γεκνηηθφ χκβνπιν, σο άκηζζν Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ζεηεία απφ 07/11/2021 κέρξη 31/12/2022.
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18.- Σελ ππ. αξηζκ.πξση.85741/19-11-2021 (αξ.εγθ.809) κε ΑΓΑ: ΦΟ3Μ 46ΜΣΛ6
-1ΤΡ λέα εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ Αληηδεκάξρσλ.
19.- ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλάγθε νξηζκνχ ησλ αλσηέξσ
έκκηζζσλ θαη άκηζζνπ αληηδεκάξρσλ γηα ιφγνπο ελδπλάκσζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκάξρνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Η. Οξίδνπκε ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, σο έμμιζθοσς Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, με θηηεία από ζήμερα (08-12-2021) και μέτρι 31-12-2022,
εληφο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, κε ηνπο εμήο θαζ’ χιελ ηνκείο επζχλεο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο, ήηνη:
1.- ηνλ Κωνζηανηίνο Μοσζηάκα ηνπ Ισάλλε, απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ
ΠΔΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», σο Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη ζρεδηαζκνχ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, κε αξκνδηφηεηεο :
Α! Σελ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο [άξζξν 19.1] ησλ Σκεκάησλ πληήξεζεο Πξαζίλνπ [άξζξν 18.2],
ρεδηαζκνχ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ [άξζξν 18.3] εθ ηεο Γηεχζπλζεο Γεσηερληθψλ
Τπεξεζηψλ θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο [άξζξν 18].
Β!. Σελ επζχλε ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ, ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηεο επνπηείαο ιεηηνπξγίαο ησλ ΥΤΣΑ θαη ΥΤΣΤ θαη ηελ επζχλε απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ.
Γ! Σελ επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα
ηελ δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, αλαθχθισζεο, θνκπνζηνπνίεζεο θιπ.
Γ! Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο. Πξνηείλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία, λέα πξνγξάκκαηα θαη βειηηψζεηο επί ησλ ππαξρφλησλ.
Δ! Σνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ζηελ πφιε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ηελ εμάιεηςε πα ξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ δεκνηψλ, ζε ζέκαηα πξνζβνιήο ηεο δεκφζηαο πγηεηλήο.
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η! Χο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην πξάζηλν, ηελ επζχλε, επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηε
ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ
ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. Ιδίσο ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηα :
• γηα λα δηαρεηξίδεηαη ην πξάζηλν ζε πιαηείεο, πάξθα, αιζχιιηα, λεζίδεο θαη ζε
άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο,
• γηα λα νξγαλψλεη ηελ θαηάιιειε ζπγθξφηεζε θαη ζηειέρσζε ζπλεξγείσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ πξαζίλνπ θαη επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ γίλνληαη κε απηεπηζηαζία. Να δηελεξγεί, κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία (εξγνιαβίεο, επνρηθφ πξνζσπηθφ θ.ιπ.)
θαη ηερληθά κέζα, ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο,
• γηα λα θαηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
πξνγξακκάησλ πξαζίλνπ ηνπ Σκήκαηνο. Να κειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. Να εθπνλεί ηηο κειέηεο ζπληήξεζεο
ηνπ πξαζίλνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςή εξγαζηψλ. Να κειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη
πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ (ηερληθά κέζα, εξγαιεία, ιηπάζκαηα,
θπηνθάξκαθα θ.ιπ.). Να κεξηκλά γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Φπησξίνπ ηνπ Γήκνπ
θαη ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο εξγαιείσλ, ιηπαζκάησλ θαη ινηπψλ πιηθψλ. Να κεξηκλά γηα
ηε ζπληήξεζε ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ηνπ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ επέθηαζε απηψλ
φπνπ ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην. Να έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ
θαη ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ Γήκνπ. Να ζπγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. Να δηελεξγεί, κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα, ην έξγν ηνπ θαζαξηζκνχ απφ απηνθπή βιάζηεζε ησλ νδψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπο ζε ρψξνπο κεηαθφξησζεο. Να εμεηάδεη ηα αηηήκαηα
θνπήο δέληξσλ ζε ζρνιεία, δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη δελδξνζηνηρίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο.
• γηα λα ζρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξη-
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βάιινληνο ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ. Να
κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηάδνζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε, ηνλ εμσξατζκφ θαη ηελ επαχμεζε ησλ δεκνηηθψλ θήπσλ, αιζψλ, παξηεξηψλ θαη
δελδξνζηνηρηψλ. Να παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ
ζρεδηάδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Να εθπνλεί θπηνηερληθέο κειέηεο θαη
αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε ησλ θπηνηερληθψλ έξγσλ. Να κεξηκλά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Να παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ
πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Να κεξηκλά γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
• γηα ηελ επίβιεςε κειεηψλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ επζχλε ηνπ ηνκέα Οηθνινγίαο, Δλέξγεηαο θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο,
• γηα ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ ζε φιε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ
Γήκνπ, ηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ θήπσλ, ησλ πάξθσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
πξαζίλνπ, ηε δηαρείξηζε αιζψλ, ησλ δεληξνζηνηρηψλ θαη ησλ θπησξίσλ, ηελ νξγάλσζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε θαη ηε δηακφξθσζε λέσλ ρψξσλ
πξαζίλνπ.
• γηα ηελ επζχλε ησλ αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ αιζψλ, ηελ επίβιεςε ηεο κειέηεο
θαη ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηνπ πξαζίλνπ, ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ θπησξίνπ.
***
2.- ηνλ Παναγιώηη ηαζινό ηνπ ηακάηε, απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ ζην
ΚΔΝΣΡΟ», σο Αληηδήκαξρν Γεκφζηαο Τγείαο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αιιειεγγχεο,
πξνζηαζίαο Γ’ Ηιηθίαο, πξνζηαζίαο παηδηθήο ειηθίαο, επνπηείαο θαη ιεηηνπξγίαο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, Ιζφηεηαο Φχισλ, ππεπζχλνπ ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ Κπλνθνκείνπ θαη
θξνληίδαο αδέζπνησλ δψσλ, κε αξκνδηφηεηεο:
Α! Σελ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο εθ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο [άξζξν 20] , ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
θαη Αιιειεγγχεο [άξζξν 20.1], πιελ ησλ πξνγξακκάησλ εζεινληηζκνχ, ηνπ Σκήκαηνο
Πξνζηαζίαο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Σξίηεο Ηιηθίαο [άξζξν 20.2.] ηνπ Σκήκαηνο Παηδηθήο
Μέξηκλαο θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ [άξζξν 20.3], ηνπ ηνκέα Ιζφηεηαο Φχισλ θαη ηνπ
Γεκνηηθνχ Κπλνθνκείνπ εθ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο [άξζξν 19].

ειίδα 6 απφ 12

ΑΔΑ: 67ΓΨΩΛΚ-Υ9Δ

Β! Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Αιιειεγγχε, ηελ
Γεκφζηα Τγεία θαη Σξίηε Ηιηθία, ηελ Παηδηθή Μέξηκλα, ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο θαη
ηελ Ιζφηεηα Φχισλ, ηδίσο :
• γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη γηα ηελ
πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε ιήςε ησλ
θαηαιιήισλ κέηξσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
• γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, κε ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο
αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη μελψλσλ θηινμελίαο ησλ ζπκάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ
πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ,
• γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, πξφλνηα θαη αιιειεγγχε, ηδίσο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ησλ δεκνηψλ,
• γηα ηελ ππνζηήξημε, πξνζηαζία θαη θξνληίδα εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ θαη
αηφκσλ πνπ έρνπλ αληίζηνηρε αλάγθε (ππνζηήξημεο, πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο) θαη δεκφζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ γηα ηελ άκβιπλζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ θαη
αληζνηήησλ κεηαμχ πεξηνρψλ θαη αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ,
• γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επνπηεία πινπνίεζεο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη αλάπηπμε δνκψλ, ππνδνκψλ θαη
ζπλείδεζεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, θνηλσληθήο εηξήλεο, αζθάιεηαο θαη ζπλνρήο θαη γηα
ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ θνηλνχ θαη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο πξνηεξαηφηεηάο ηνπ,
έλαληη ηνπ αηνκηθνχ θαη ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο,
• γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επνπηεία πινπνίεζεο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ πξφλνηαο, πξνζηαζίαο, ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο γηα
ηνπο άζηεγνπο, ηνπο επί καθξφ ρξφλν άλεξγνπο, ηνπο θησρνχο, ηνπο θπιαθηζκέλνπο θαη
δησθφκελνπο θάζε είδνπο θαη ηα άηνκα κε ηδηαηηεξφηεηεο, ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε
νηθνλνκηθή αδπλακία, ηα άηνκα πνπ γίλνληαη ζχκαηα νηθνλνκηθήο ή άιιεο κνξθήο εθκεηάιιεπζεο θαη θάζε κνξθή βίαο, ηα εμαξηεκέλα απφ θάζε κνξθή θαη πεγή εμάξηεζεο άηνκα, θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ πξνζπαζνχλ λα απεμαξηεζνχλ,
• γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, ι.ρ. κε δεκηνπξγία
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηά-
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ζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο θιπ., ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο
ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ
πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θιπ.,
• γηα ηε κέξηκλα γηα ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλακσλ δεκνηψλ, κε παξαρψξεζε δεκνηηθψλ θαηαιπκάησλ ή κε παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ή εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο,
• γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθψλ Ξελψλσλ βξαρπρξφληαο θηινμελίαο κειψλ εππαζψλ νκάδσλ θαζψο θαη ησλ Αλνηθηψλ Κέληξσλ Ηκέξαο
Αζηέγσλ,
• γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο,
• γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο επί ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πξφλνηαο
θαη αιιειεγγχεο, ηεο δεκφζηαο (ζπιινγηθήο ή θαη αηνκηθήο) πγηεηλήο θαη πγείαο, θαη ηεο
ππνζηήξημεο, πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ θαη αηφκσλ (ΚΑΠΗ θιπ.),
• γηα ηελ θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηε
δεκφζηα (ζπιινγηθή ή θαη αηνκηθή ) πγηεηλή θαη πγεία,
• γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επνπηεία πινπνίεζεο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ πξφλνηαο, πξνζηαζίαο, ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο γηα
ηα βξέθε θαη ηα αλήιηθα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο, θάζε είδνπο θαη πεξίπησζεο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ),
• γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ίζεο λνκηθήο θαη πξαγκαηηθήο κεηαρείξηζεο ησλ γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηελ πξνζηαζία απηψλ φπσο θαη ησλ αλήιηθσλ
αηφκσλ απφ θάζε κνξθή βίαο εληφο θαη εθηφο νηθνγέλεηαο,
• γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα βξεθηθήο, παηδηθήο θαη ηξίηεο ειηθίαο, κε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ θαη κειέηε θαη εθαξκνγή
ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ι.ρ. παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, βξεθνθνκείσλ, νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο,
ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα
ζηέγαζε βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ,
•

γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ,

• γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην
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Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ
νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ ή εθηάθησλ
πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, πνπ εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε, ή πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο,
• γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο παηδηθψλ εμνρψλ,
• γηα ηε ζρεδίαζε, νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΓΙΦ θαη ην Δζληθφ ρέδην
Γξάζεο γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ηεο «Δπξσπατθήο Υάξηαο γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο», κε
ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζε απηή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.
• Φξνληίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ν Γήκνο έιαβε ηε ζρεηηθή έγθξηζε θαη αθνξνχλ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο θαη
Ξελψλα Φηινμελίαο.
Γ!. Σελ επνπηεία θαη επζχλε γεληθφηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 πεξίπησζε ε' ηνπ λ.
3463/2006, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, φπσο θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
Γ!. Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ (άξζξν 19) θαη ηηο δξάζεηο γηα ηα αδέζπνηα δψα. Σελ πεξηζπιινγή θαη ηε θξνληίδα θαη πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ δψσλ.
Δ!. Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, (α) γηα ηελ πεξηζπιινγή
αδέζπνησλ ζθχισλ, θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ Κπλνθνκείνπ, (β) γηα ηε κέξηκλα ηήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Κπλνθνκείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ. (γ) γηα ηνλ εκβνιηαζκφ, ζηείξσζε θ.ιπ. ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ.

***
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ΗΗ! Οξίδνπκε ην Γεκνηηθφ χκβνπιν Κωνζηανηίνο Κερπινιώηη ηοσ Νικολάοσ,
απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ ΠΔΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», σο άμιζθο Αληηδήκαξρν ησλ
Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, με θηηεία από ζήμερα (08-12-2021) και
μέτρι 31-12-2022, εληφο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, κε ηνπο εμήο θαζ’ χιελ ηνκείο επζχλεο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο, ήηνη:
Α! Σελ επνπηεία, ηελ επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ
Σνκέα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο [άξζξν 19], ηδίσο:
• λα ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ.
• λα ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο θαη ηε Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ.
• λα ζπγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ην ζπλεξγείν (εξγάηεο, ζπληεξεηέο
θ.ιπ.).
• λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε
είδνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ.
• λα ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηεο ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ.
• λα κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ
ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Τπνδνκψλ θαη
Σερληθψλ Έξγσλ.
• λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ηελ
παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Σκήκα Τπεξεζίαο Γφκεζεο.

***
ΗΗΗ! ηνπο αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπο, κεηαβηβάδνπκε ηελ άζθεζε ησλ εμήο αξκνδηνηήησλ:
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1/ Να ππνγξάθνπλ φιεο ηηο απνθάζεηο ή άιια έγγξαθα, πνπ εθδίδνληαη θαη’ ελάζθεζε ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα αιιεινγξαθίαο
πξνο πάζεο θχζεσο θνξείο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, εθφζνλ αθνξνχλ δεηήκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο.
2/ Να εηζεγνχληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ
πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.
3/ Να ππνγξάθνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο γηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ παξαπάλσ θαζ’ χιελ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εμαηξνπκέλσλ φζσλ ζπλάπηνληαη γηα ηελ ππαγσγή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
IV! ηνπο αλσηέξσ νξηζζέληεο Αληηδεκάξρνπο, έρεη κεηαβηβαζηεί θαη ε αξκνδηφηεηα ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ.
V! Οη αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα
είλαη κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
VI! H αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ
απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ιφγνπο πνπ
αλάγνληαη.
VII! ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο Αληηδεκάξρσλ:
(α) Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Μνπζηάθα ηνπ Ισάλλε πνπ
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο Κσλζηαληίλνο Ξεθινχδαο ηνπ ππξίδσλνο.
(β) Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Παλαγηψηε ηαζηλνχ ηνπ ηακάηε πνπ
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο Κσλζηαληίλνο Μνπζηάθαο ηνπ Ισάλλε.
(γ) Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Κεξπηληψηε ηνπ Νηθνιάνπ
πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο Κσλζηαληίλνο Μνπζηάθαο ηνπ Ισάλλε.
VΗII! Η παξνχζα απφθαζε καο, ηζρχεη απφ ηελ 8ε Γεθεκβξίνπ 2021.
ΗΥ! Η αξηζκ.πξση.45393/06-11-2021 (ΑΓΑ:6ΓΠΦΧΛΚ-ΦΙΓ) απφθαζή καο παύει
να ιζτύει από ζήμερα.
Υ! Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα «ΛΑΜΙΑΚΟ
ΣΤΠΟ», ζηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα «Η ΔΝΣΡΑ» θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ:
1/ ηνπο νξηδφκελνπο θαηά ηα αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπο.
2/ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ.
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΓΝΩΖ:
1/ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο
3/ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο
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