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ΘΔΜΑ  :   Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκφ έκκηζζσλ θαη άκηζζσλ 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 Αξ-

ρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιη-

θξάηεο»],  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  Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ θαη ησλ επη-

ιαρφλησλ 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 Αξρηηε-

θηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξά-

ηεο»], 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 Η ], 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 αληηθαηαζηά-

ζεθε  κε ην άξζξν 5 παξ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΔΚ Α΄ 134] θαη κε ην άξζξν 47 Ν.4647/2019 

[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. 
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4.-   Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄45): «Κχξσζε ηνπ Κψ-

δηθα 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 Υψ-

ξαο», ζχκθσλα κε ην Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη. 

6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απην-

δηνίθεζεο 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.- ηελ κε αξηζκφ 45394/06-11-2021  απφθαζή καο [ΑΓΑ: 642ΠΧΛΚ-9Μ0] γηα 

ηνλ νξηζκφ έκκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ θαη θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

12.- ηελ κε αξηζκφ 45395/06-11-2021 απφθαζή καο [ΑΓΑ: ΦΝ8ΡΧΛΚ-ΡΟ6], γηα 

νξηζκφ άκηζζνπ Αληηδεκάξρνπ θαη θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

13.- ηελ κε αξηζκφ 9969/16-03-2022 απφθαζή καο [ΑΓΑ: Φ9ΘΛΧΛΚ-7Γ4], γηα ν-

ξηζκφ άκηζζνπ Αληηδεκάξρνπ θαη θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

14.- ηελ κε αξηζκφ 45398/06-11-2021 απφθαζή καο [ΑΓΑ:6ΤΛΦΧΛΚ-Β4Δ] γηα ν-

ξηζκφ Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θαη θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  
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15.- ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλάγθε νξηζκνχ έκκηζζσλ θαη ά-

κηζζσλ 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 έκκηζζοσς Αληηδεκάρ-

τοσς ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ζεηεία από 17/10/2022 κέτρη 31/12/2022, κε ηνπο θαησηέ-

ξσ  θαζ’ χιελ ηνκείο επζχλεο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

1.- ηνλ Παλαγηώηε Φώζθοιο ηνπ Γεσξγίνπ, απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑ-

ΜΗΑ ΠΔΡΖΦΑΝΖ ΠΟΛΖ», σο Αληηδήκαξρν Γηνίθεζεο, Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Κα-

ηάξηηζεο,  Λεμηαξρείνπ θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Δζσηεξη-

θνχ Διέγρνπ, Οηθνλνκηθψλ, Δκπνξίνπ, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Γεκνηηθήο  Αζηπλνκίαο.  

2.- ηνλ  Γεκήηρηο Ρίδο ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκνηηθφ χκβνπιν απφ ηε Γεκνηηθή Παξά-

ηαμε «ΛΑΜΗΑ ΠΔΡΖΦΑΝΖ ΠΟΛΖ», σο Αληηδήκαξρν Πφιεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, 

Σνπηθήο Αλάπηπμεο, εθαξκνγήο πνιηηηθψλ Δλίζρπζεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ. 

Η.1.!ηνπο νξηζζέληεο άλσ Αληηδεκάξρνπο, κεηαβηβάδνπκε ηνπο εμήο θαζ’ χιελ ην-

κείο επζχλεο θαη ηελ άζθεζε ησλ εμήο αξκνδηνηήησλ [κε παξαπνκπή ζε άξζξα ηνπ ΟΔΤ 

ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ]. 

1.- ηνλ Παλαγηώηε Φώζθοιο ηνπ Γεσξγίνπ, Αληηδήκαξρν Γηνίθεζεο, Αλζξσ-

πίλνπ Γπλακηθνχ θαη Καηάξηηζεο,  Λεμηαξρείνπ θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Οηθνλνκηθψλ, Δκπνξίνπ, Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

Γεκνηηθήο  Αζηπλνκίαο.  

Α! ηελ επνπηεία,  επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ [άξζξν 15], γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ην ζπληνληζκφ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, 

ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε/δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ. Παξάιιεια, ηελ επνπηεία,  επζχλε θαη ζπληνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο  ηνπ θεληξηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο πξνο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

Β! ηελ επνπηεία θαη επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο εθ ηεο Γηεχζπλζεο Δμππε-

ξέηεζεο Πνιηηψλ [άξζξν 21]  ησλ Σκεκάησλ  Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο [άξζξν 21.3] θαη 

Λεμηαξρείνπ  [άξζξν 21.4]. 
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Γ! ηελ επνπηεία,  επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πα-

ξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ 

χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσ-

ηεξηθψλ θαη γηα ζέκαηα ιεμηαξρείνπ θαη δεκνηηθήο θαηάζηαζεο (Γεκνηνιφγην, Μεηξψν 

αξξέλσλ, ηζαγέλεηα, εθινγηθά ζέκαηα). 

Γ! ηελ επνπηεία θαη επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Τ-

πεξεζηψλ ησλ αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ  [άξζξν 2], 

Δ! ηελ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γη-

νηθεηηθήο Βνήζεηαο [άξζξν 6], 

η! ηελ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο 

Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ [άξζξν 7], 

Ε! ηελ επνπηεία, επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γήκνπ [άξζξν 12], 

Ζ! Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξ-

κνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηε δηαρεί-

ξηζε πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα : 

•  Σελ αλαδηάξζξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΟΔΤ (ζπκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο, 

ζηνρνζεζία, πεξίγξακκα ζέζεσλ, ξνή δηαδηθαζηψλ, νξηδφληηεο ζπλέξγεηεο, δηαθάλεηα, έ-

ιεγρνο, αμηνιφγεζε, επηβξάβεπζε). 

•  Σε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ.  

•  Σελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο απφ άιινπο θνξείο θαη ηελ πηνζέηεζε απηψλ απφ ηνλ Γή-

κν.  

•  Σελ εθπφλεζε ησλ εζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ (Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Τπεξεζηψλ, Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο, 

Καλνληζκνί Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφηεο θ.ιπ.). 

•  Σελ πξνψζεζε Δθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζσπηθνχ. 

Θ!. Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκνηηθή απνθέληξσζε θαη εηδηθφηε-

ξα  ηελ πξνψζεζε θαη ζηήξημε ηεο ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

δεκφηε: 
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•  κε ηε κέξηκλα θαη ηελ επνπηεία γηα ηελ νκαιή, απνηειεζκαηηθή θαη αλαβαζκηζκέ-

λε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο θαη ηα πκβνχιηα ησλ 

Κνηλνηήησλ, ηνπο ζπλαξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο θαη ηηο ππεξεζίεο, 

•  κε ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρηθφηεηαο (δηαβνχιεπζε, ιατθέο ζπλε-

ιεχζεηο, ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα). 

Η! Σελ Δπνπηεία θαη ηνλ πληνληζκφ ηεο δξάζεο ηεο  Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Αζηπ-

λνκίαο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ ζε-

ζπηζζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3731/2008, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζψο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ο.Δ.Τ.  

IA! Σελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθήο Αζηπ-

λνκίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ  έρνπλ ζε-

ζπηζηεί κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3731/2008, φπσο απηφ ηζρχεη θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ο.Δ.Τ. 

ΗΒ! ηελ επνπηεία,  επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ [άξζξν 16] θαη ησλ εμήο πθηζηακέλσλ ηεο νξγαληθψλ κνλάδσλ-Σκεκάησλ :  

Γαπαλψλ [άξζξν 16.1.], Πξνζφδσλ [άξζξν 16.2.], Σακείνπ [άξζξν 16.3], Πξνκεζεηψλ - 

Γηαρείξηζεο Απνζήθεο θαη Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ [άξζξν 16.4], Πξνυπνινγη-

ζκνχ  [άξζξν 16.5] θαη  Γηπινγξαθηθνχ [άξζξν 16.6],  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηήξεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ νηθν-

λνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηελέξγεηα φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, 

εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.  

ΗΓ! - Σελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθψλ Γξαζηε-

ξηνηήησλ θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο [άξζξν 18.4.], εθ ηεο Γηεχζπλζεο Γεσηερληθψλ Τπεξε-

ζηψλ θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο [άξζξν 18].  

ΗΓ!  Σελ  νξγάλσζε, δηνίθεζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ, επνπηεία θαη έιεγρν 

ηεο Αδεηνδφηεζεο θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ηδίσο θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ζπλαξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο :   

•  ηελ έθδνζε ησλ πάζεο θχζεο αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία επηρεη-

ξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ζπλαθψλ κε απηέο ζεκάησλ, 

•  ηε ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (βι. 

άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ), 
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•  ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ θαη ηελ επηβν-

ιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο, 

•  ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

•  ηελ εθαξκνγή ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ 

γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, 

•  ηε κέξηκλα γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γή-

κνπ, 

•  Σελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπ-

ζεο πεξηπηέξσλ. 

•   Σνλ έιεγρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ . 

•   ηε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, 

ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ πξνζδηνξηζκνχ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά 

θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηή-

ησλ ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

•  ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο. 

Σνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ησλ πξνδηαγξα-

θψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ. Να πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε ησλ πα-

ξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη λα εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ πξν-

βιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θεί-

κελε λνκνζεζία. 

•  Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο 

νπνίεο ρνξεγνχληαη νη αλσηέξσ άδεηεο θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. Αλάθιεζε άδεηαο, αθαίξεζε άδεηαο, επηβνιή πξνζηίκσλ.  

*** 

2.-ηνλ Γεκήηρηο Ρίδο ηνπ Γεσξγίνπ, Αληηδήκαξρν Πφιεο θαη  Δμππεξέηεζεο Πν-

ιηηψλ, Σνπηθήο Αλάπηπμεο, εθαξκνγήο πνιηηηθψλ Δλίζρπζεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζε-

σλ θαη ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ. 

Α!  Να εηζεγείηαη θαη ππνβάιεη πξνηάζεηο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ γηα ηα 

ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 

Β! ηελ επνπηεία θαη επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο εθ ηεο Γηεχζπλζεο Δμππε-

ξέηεζεο Πνιηηψλ [άξζξν 21] ησλ Σκεκάησλ θαη Γξαθείσλ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ [άξζξα 21.1. θαη 21.2.],   
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Γ! ηελ επνπηεία θαη επζχλε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Τ-

πεξεζηψλ ησλ αλσηέξσ Σκεκάησλ [άξζξν 2], 

Γ!  Σελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο εθ ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ θαη Α-

παζρφιεζεο  [άξζξν 23.2], ηνπ Σνκέα Απαζρφιεζεο. Ηδίσο : 

•  Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξ-

κνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ απνξξφθεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε: 

(α) ηελ πινπνίεζε δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο αλέξγνπο γηα ππνζηήξημε θαη 

ελζάξξπλζή ηνπο ζηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο,  (β) ηε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ γξαθείσλ 

ελεκέξσζεο γηα ηελ απαζρφιεζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

•  Να ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή θαη εθαξκφδεη ηνπηθά πξνγξάκκαηα δξά-

ζεο θαη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή ηε ζπκκεηνρή  ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, 

γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ.  

•  Να κεξηκλά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, πξνσζψληαο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλα-

ηνιηζκνχ θαη Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζε ζπλεξγαζία θαη ηνλ αξκφδην Δληε-

ηαικέλν χκβνπιν θαη  ην Σκήκα Παηδείαο θαη  Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη κε ηε Γηεχζπλζε Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Απαζρφιεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ιακβάλνληαο π-

πφςε ηηο πξνγξακκαηηθέο επηινγέο γηα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πεξηθεξεη-

αθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Δ! ηελ επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ κε 

ζθνπφ ηελ Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

Μεηαπνίεζεο, Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ. Ηδίσο :  

•   Να ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη 

ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή ηε ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, γηα ηελ 

ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίε-

ζεο, Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ, λέσλ θαη ππφ ζχ-

ζηαζε πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. 

•   Να αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπαγγεικαηηθφ Βηνκεραλη-

θφ Δπηκειεηήξην Φζηψηηδαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη Μη- 

θξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ θαη επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο. 
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Σ!.  Σελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο εθ ηνπ Σκήκαηνο  Δκπνξηθψλ Γξα-

ζηεξηνηήησλ θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο [άξζξν 18.4.], ηηο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο Λατθέο 

Αγνξέο (ζηνηρείν α) Ηδίσο : 

•  ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ, εκπνξνπαλεγχξεσλ, ηελ άζθεζε 

ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, 

•  ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ θαη ηελ επηβν-

ιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο, 

•  ε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ηνλ Αξκφδην Αληηδήκαξρν, ηνλ θα-

ζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ (ιατθέο αγνξέο θαη εκπνξνπαλεγχξεηο) . 

•  Σελ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφ-

πνπ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πιελ 

ηεο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αδεηψλ. 

•  ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πσιεηψλ, παξαγσγψλ θαη ε-

παγγεικαηηψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 

*** 

ΗΗ! Οξίδνπκε  ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, σο άκηζζοσς Αληηδεκάρ-

τοσς ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ζεηεία από 17/10/2022 κέτρη 31/12/2022, κε ηνπο θαησηέ-

ξσ  θαζ’ χιελ θαη θαηά ηφπν ηνκείο επζχλεο θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

1.- ηνλ  Ηωάλλε Εωγράθο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑΜΗΑ 

ΠΔΡΖΦΑΝΖ ΠΟΛΖ», σο  άκηζζο Αληηδήκαρτο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Αζιεηηζκνχ θαη 

Νέας Γενιάς θαη κε ηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Παχιηαλεο. 

2.- ηνλ Κωλζηαληίλο Αλαζηαζίοσ ηνπ Αζαλαζίνπ, απφ ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε 

«ΛΑΜΗΑ ΠΔΡΖΦΑΝΖ ΠΟΛΖ», σο άκηζζο Αληηδήκαρτο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ πα-

ξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ, εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνχ-

ληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθδήισζε ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ θαη ως Δληεηαικέλο ύκ-

βοσιο κε ηελ θαζ’ χιε αξκνδηφηεηα ηεο Δλέξγεηαο, ηεο Φεθηαθήο Μεηάβαζεο θαη Ζιε-

θηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  θαη κε ηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ Γε-

κνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ.  
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ΗΗ.1! ηνπο νξηζζέληεο άλσ Αληηδεκάξρνπο, κεηαβηβάδνπκε ηνπο εμήο θαζ’ χιελ 

ηνκείο επζχλεο θαη ηελ άζθεζε ησλ εμήο αξκνδηνηήησλ [κε παξαπνκπή ζε άξζξα ηνπ 

ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ]. 

1.-ηνλ Ηωάλλε Εωγράθο ηνπ Κσλζηαληίλνπ,  άκηζζο Αληηδήκαρτο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, Αζιεηηζκνχ θαη Νέας Γενιάς θαη κε ηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ 

γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Παχιηαλεο.  

Α! Σελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ θαη Απα-

ζρφιεζεο   [άξζξν 23.2], ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

Β! Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξ-

κνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ: 

•  ζηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ,  

•  ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο πφιεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν,  

•  ζηε ζπλεξγαζία κε θνξείο γηα ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ,  

•  ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο, ζηελ αλάδεημε ηνπηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ηνπηθήο πξσηνγελνχο παξαγσγήο,  

•  ζηηο ζρέζεηο κε αδειθνπνηεκέλεο πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε δηε-

ζλψλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε ζέκαηα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,  

•  ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε εζληθά, επξσπατθά ή δηεζλή πξνγξάκκαηα ηνπξη-

ζηηθήο αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο.  

Γ! Να κεξηκλά : 

•   γηα ηελ  ηήξεζε κεηξψσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηα-

ζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο επηρεηξή-

ζεηο, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θιπ) . 

•  γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εηζήγεζε ζε πξνγξάκκαηα δξάζεσλ παξέκβαζεο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκε-

λσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο. 

Να κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

•  γηα  ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβν-

ιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη  

• γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ 

ηεο πεξηνρήο. 
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• γηα ηελ  εθπφλεζε θαη ζχληαμε κλεκνλίσλ  ηνπξηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε πφιεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ κε θνηλφ ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. 

Γ! ηελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σκεκάησλ Δθδειψζεσλ θαη Πξν-

γξακκάησλ Αζιεηηζκνχ [άξζξν 22.2] θαη Λεηηνπξγίαο Αζιεηηθψλ Τπνδνκψλ ηεο  Γηεχ-

ζπλζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Αζιεηηζκνχ [άξζξν 22] γηα  ηελ πξνψζεζε ελεξ-

γεηψλ γηα ηελ αζιεηηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ. 

Δ! ηελ επνπηεία θαη επζχλε γεληθφηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ αζιεηηζκνχ, ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75 πεξίπησζε ζη΄ ηνπ λ. 3463/2006, φ-

πσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ, παηδείαο 

θαη δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ έθδνζε απνθάζε-

σλ θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.  

Σ! Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Αζιεηηζκφ θαη ηδίσο : 

•  ηε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θάζε είδνπο, 

•  ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο καδηθνχ αζιεηηζκνχ, 

•  ηελ εηζήγεζε γηα ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ αζιε-

ηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ δεκνηηθψλ γπκλαζηεξίσλ, ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ θέληξσλ 

θαη ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο, 

•  ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Γήκνπ κε αζιεηηθνχο θνξείο θαη 

αζιεηηθέο νκάδεο ηεο πφιεο, 

•  ηε ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, 

•  ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ, 

αζιεηηζκνχ θαη λέαο γεληάο, 

•  ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ Αζιεηηζκνχ, 

•  ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη 

ηεο λέαο γεληάο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη 

απφ ηα λνκηθά πξφζσπα. 

Ε! Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξ-

κνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηε Νέα Γεληά θαη ηδίσο : 
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•  ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, πνπ απεπζχλνληαη 

ή αθνξνχλ ζηε λενιαία (πνηνηηθφο ειεχζεξνο ρξφλνο, πεξηβάιινλ, θνηλσληθφο απνθιεη-

ζκφο θ.α.), 

•  ηε πκβνπιεπηηθή Αγσγή θαη Γξάζεηο Νενιαίαο θαη ηε κέξηκλα γηα ηε ζχζηαζε 

Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ, 

• ηνλ Δζεινληηζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ, ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία Σνπηθνχ πκ-

βνπιίνπ Νέσλ θαη  Κέληξνπ Νεφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκνδίνπο γηα ηελ  Παηδεία 

θαη ηνλ Αζιεηηζκφ. 

Ζ! ηελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παχιηαλεο,  επί ησλ εμήο ζε-

κάησλ :  

•  ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα νξηζηεί λα παξέρεη ππεξεζίεο 

εληφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

•  ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αξκφδην Αληηδήκαξρν παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ 

έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα.  

• Να κεξηκλά γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα.  

•  Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηνπο Δθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.  

•  Να κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηψλ ζε ζέκαηα ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

*** 

2.- ηνλ Κωλζηαληίλο Αλαζηαζίοσ ηνπ Αζαλαζίνπ, άκηζζο Αληηδήκαρτο θπζη-

θψλ θαηαζηξνθψλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ θαη  Δληεηαικέλν χκβνπιν Δ-

λέξγεηαο,  Φεθηαθήο Μεηάβαζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  θαη Γεκνηηθήο Δλφηε-

ηαο Λεηαλνθιαδίνπ: 

(i) σο  άκηζζο Αληηδήκαρτο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέ-

ιημεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ, εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψ-

πηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθδήισζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξν-

θψλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ :  

•  Σνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ, 

εξγαζηψλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ 
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πξνέθπςαλ απφ ηελ εθδήισζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ [ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο, 

πιεκκχξεο] ζηηο 18-09-2020 ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ.  

(ii) σο Δληεηαικέλο ύκβοσιο, Δλέξγεηαο, Φεθηαθήο Μεηάβαζεο θαη Ζιεθηξνλη-

θήο Γηαθπβέξλεζεο  θαη κε ηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή 

Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ. 

Α! ρεηηθά κε ηελ Δλέξγεηα, ηελ επνπηεία, ζπληνληζκφ θαη επζχλε γηα : 

• ηε κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο ησλ ήπησλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο. 

• ηε κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο «Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο Λακί-

αο».  

Ηδίσο: 

(α) ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ Α.Π.Δ., .Ζ.Θ.Τ.Α θαη Τβξηδηθψλ ηαζκψλ γηα ηελ 

παξαγσγή, απνζήθεπζε, ηδηνθαηαλάισζε ή πψιεζε ειεθηξηθήο ή ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο 

ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο Α.Π.Δ., .Ζ.Θ.Τ.Α. θαη Τβξηδηθνχο εγθαηεζηεκέλνπο εληφο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

(β) ηε δηαρείξηζε (ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηάζεζε) πξψ-

ησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ή ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα ή 

βηνξεπζηά ή βηναέξην ή κέζσ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ βηναπνηθνδνκήζηκνπ θιάζκα- 

ηνο αζηηθψλ απνβιήησλ. 

 (γ) ηελ πξνκήζεηα γηα ηα κέιε ηεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ζπζθεπψλ, εγθαηα-

ζηάζεσλ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

(δ) ηελ πξνκήζεηα γηα ηα κέιε ηεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ (πβξηδηθψλ ή κε), 

νρεκάησλ πδξνγφλνπ θαη νρεκάησλ κε θαχζε θπζηθνχ αεξίνπ, πγξαεξίνπ, βηναεξίνπ ή 

άιινπ ελαιιαθηηθνχ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ. 

(ε) ηε δηαρείξηζε δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο, ε-

ληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

(ζη) ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνχ αεξίνπ πξνο Σειηθνχο Πειάηεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4001/2011 εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

(δ) Σελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο ελέξγεηαο εληφο 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 

(ε) ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο γηα ηε κείσζε ηεο ηειηθήο ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ε-

λέξγεηαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο 
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ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ αγνξά εθπξνζψπεζεο 

(aggregation). 

(ζ) ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε ζπκπηεζκέλν θπζηθφ αέξην (CNG), πγξνπνηεκέ-

λν θπζηθφ αέξην (LNG), πγξαέξην ή βηναέξην ή πδξνγφλνπ ή δηαρείξηζε κέζσλ βηψζηκσλ 

κεηαθνξψλ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη γεληθφηεξα δηθηχνπ ππνδνκψλ 

ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 4439/2016. 

(η) Σελ παξνρή ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ ΓΔΠΔΑ/Γ/νηθ.176381 

(ΦΔΚ Β΄ 2672/6-07-2018) απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηη-

θήο Αιιαγήο. 

Β! Να θαζνδεγεί, επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξκν-

δίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηε Φεθηαθή κεηάβαζε  θαη Ζιεθηξνληθή Γηα-

θπβέξλεζε [άξζξν 14.2], ηδίσο : 

•  ηελ ελαξκφληζε ηνπ Γήκνπ κε ην ηζρχνλ (εζληθφ θαη θνηλνηηθφ) πιαίζην παξνρήο 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

•  ηε ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσ-

ληψλ [ΣΠΔ].  

•  ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ελίζρπζεο ηεο πκκεηνρηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ Γή-

κνπ θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. 

•  ηνλ εθζπγρξνληζκφ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε δξάζεηο θαη εξ-

γαιεία ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηεο εμππε-

ξέηεζεο ηνπ πνιίηε. 

•  ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφζβαζεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζε πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 

θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

•  ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ θαη θάζε ηξίηνπ ζε πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξε-

ζηψλ, θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο απφ ην 

Γήκν ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφηεο. 

•  ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα θαη δξά-

ζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν Γήκνο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο δεκφηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εμαζθά-

ιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, 
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•  ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

εθπιήξσζε ζηφρσλ, νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη θαη πξνσ-

ζεί ν Γήκνο, 

•  γηα  εηδηθά πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ εμέιημε θαη πιν-

πνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, 

•  λα ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε, ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή: (α) Υάξηαο Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, 

(β) Οδεγνχ ηνπ Γεκφηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, (γ) Καλνληζκνχ πιε-

ξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη Καλνληζκνχ Γηαβνχιεπζεο. 

•  λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε Μεηξψνπ πνιηηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο πξν-

ζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 

•  λα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα απνθάζεηο θαη δε-

ηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν. 

Γ! Να θαζνδεγεί, λα επνπηεχεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξ-

κνδίσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δεκνηψλ θαη εηδηθφηεξα: 

•  ηε δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο θαη ηελ απξφζθνπηε πξφ-

ζβαζε ηνπ πνιίηε ζε θάζε πιεξνθνξία πνπ ηνλ αθνξά. 

•  ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αληηδήκαξρν Γηνίθεζεο θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε,  ηε 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ηελ ηαρεία εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε θαη ηε δηεχξπλζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Γ! ηνλ ίδην αλσηέξσ νξηζζέληα Δληεηαικέλν Γεκνηηθφ χκβνπιν, κεηαβηβάδνπκε 

ηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λεηαλνθιαδίνπ, ήηνη 

ηελ επνπηεία θαη επζχλε, επί ησλ εμήο ζεκάησλ : 

• ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Γεκν-

ηηθή Δλφηεηα θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα νξηζηεί λα παξέρεη ππεξεζίεο εληφο 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

• ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αξκφδην Αληηδήκαξρν παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξ-

γσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

• Να κεξηκλά γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιη-

ζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

• Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηνπο Δθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ Κνη-

λνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 
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• Να κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηψλ ζε ζέκαηα ηεο Γε-

κνηηθήο Δλφηεηαο 

*** 

ΗΗΗ! ηνπο αλσηέξσ νξηζζέληεο Αληηδεκάξρνπο, κεηαβηβάδνπκε ηελ άζθεζε ησλ ε-

μήο αξκνδηνηήησλ: 

1/ Να ππνγξάθνπλ  φιεο ηηο απνθάζεηο ή άιια έγγξαθα, πνπ εθδίδνληαη θαη’ ελά-

ζθεζε ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα αιιεινγξαθίαο 

πξνο πάζεο θχζεσο θνξείο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, εθφζνλ αθνξνχλ δεηήκαηα αξκν-

δηφηεηάο ηνπο. 

2/ Να εηζεγνχληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη λα αλαιακβάλνπλ  ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθά-

ζεσλ. 

3/ Να ππνγξάθνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο γηα δεηήκαηα πνπ εκπί-

πηνπλ ζην πεδίν ησλ παξαπάλσ θαζ’ χιελ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εμαηξνπκέλσλ φζσλ ζπ-

λάπηνληαη γηα ηελ ππαγσγή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

ΗV! ηνπο αλσηέξσ νξηζζέληεο Αληηδεκάξρνπο, κεηαβηβάδνπκε θαη ηελ  αξκνδηφηε-

ηα ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ.  

ΗV! Οη αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα 

είλαη κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

V! ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο Αληηδεκάξρσλ :  

(α) Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Παλαγηψηε Φψζθνινπ ηνπ Γεσξγίνπ,  πνπ 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο Γεκήηξηνο  Ρίδνο ηνπ Γεσξγίνπ. 

(β) Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γεκεηξίνπ Ρίδνπ ηνπ Γεσξγίνπ, πνπ α-

πνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο Ησάλλεο Εσγξάθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. 

(γ)  Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Ησάλλε Εσγξάθνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ,  

πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί ν  Αληηδήκαξρνο Παλαγηψηεο Φψζθνινπ ηνπ Γεσξγίνπ. 

(δ)  Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Αλαζηαζίνπ ηνπ Αζαλαζί-

νπ,  πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αζθεί ν  Ησάλλεο Εσγξάθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ.   

 

ΗV! Ζ παξνχζα απφθαζε καο, ηζρχεη απφ 17ε Οθησβξίνπ 2022 θαη έθηνηε  παχεη 

λα ηζρχεη θάζε πξάμε ή απφθαζή καο θαη εηδηθφηεξα νη αλαθεξφκελεο ζην πξννίκην κε 

αξηζκνχο 11, 12,13 θαη 14, θαηά ην κέξνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πνπ αληίθεηηαη ζηε πα-

ξνχζα. 
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V! Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα  «ΛΑΜΗΑΚΟ 

ΣΤΠΟ», ζηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα  «ΔΝΣΡΑ»  θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ». 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: 

1/ ηνπο νξηδφκελνπο θαηά ηα αλσηέξσ Αληη-
δεκάξρνπο 

2/ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λα-
κηέσλ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΓΝΩΖ: 

1/ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο  

3/ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηψηηδαο 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ 

 

 

 

ΔΤΘΤΜΗΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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