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                            ΠΡΟΣ: 
          Όπως πίνακας αποδεκτών 

    
 

 

 

ΘΕΜΑ  :   Απόφαση Δημάρχου για ορισμό άμισθων 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] και  

11.- 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 άμισθους Αντιδημάρ-

χους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023, με τους κατωτέ-

ρω  καθ’ ύλην και κατά τόπο τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους. 
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1.- τον  Ιωάννη Ζωγράφο του Κωνσταντίνου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως  Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού και Νέας 

Γενι άς και με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Παύ-

λιανης. 

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

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο    Ενέργειας, Ψηφιακής Μετάβασης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, φυσικών καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλα-

δίου  και με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανο-

κλαδίου.  

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

ΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Σχεδιασμού, διαχείρισης  και υλοποίησης  του προ-

γράμματος LEADER 2023-2027 για το Δήμο Λαμιέων και Συγχρηματοδοτούμενων Προ-

γραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας. 

ΙΙ.1! Στους ορισθέντες άνω Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε τους εξής καθ’ ύλην 

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

ΟΕΥ του Δήμου Λαμιέων]. 

1.-Στον Ιωάννη Ζωγράφο του Κωνσταντίνου,  άμισθο Αντιδήμαρχο Τουριστικής 

Ανάπτυξης, Αθλητισμού και Νέας Γενι άς και με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου 

για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης με τις εξής αρμοδιότητες :  

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

σχόλησης   [άρθρο 23.2], της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού [άρθρο 23]. 

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 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. 

Ε! 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.  

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

αρμοδίων 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, 
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•  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, 

•  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. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη Νέα Γενιά και ιδίως : 

•  το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων, που απευθύνονται 

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

σμός κ.α.), 

•  τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας και τη μέριμνα για τη σύσταση 

Τοπικών Συμβουλίων Νέων, 

• τον Εθελοντισμό, τον συντονισμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία Τοπικού Συμ-

βουλίου Νέων και  Κέντρου Νεότητας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους για την  Παιδεία 

και τον Αθλητισμό. 

Η! την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Παύλιανης,  επί των εξής θε-

μάτων :  

•  της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

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

εντός της Δημοτικής Ενότητας. 

•  Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των 

έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  

• Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

•  Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

•  Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της 
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Δημοτικής Ενότητας. 

*** 

2.- Στον Κωνσταντίνο Αναστασίου του Αθανασίου, Αντιδήμαρχο Ενέργειας,  

Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, φυσικών καταστροφών στη Δη-

μοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου  και Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου με τις εξής αρμο-

διότητες :  

(i). Ενέργειας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  και με την 

κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου. 

Α! Σχετικά με την Ενέργεια, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για : 

• τη μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών 

ενέργειας. 

• τη μέριμνα για την υλοποίηση των σκοπών της «Ενεργειακής Κοινότητας Λαμί-

ας».  

Ιδίως: 

(α) την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α και Υβριδικών Σταθμών για την 

παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής 

ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς εγκατεστημένους εντός της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

(β) τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώ-

των υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή 

βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσμα- 

τος αστικών αποβλήτων. 

 (γ) την προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκατα-

στάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών 

καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

(δ) την προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη), 

οχημάτων υδρογόνου και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου, βιοαερίου ή 

άλλου εναλλακτικού, με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών. 

(ε) τη διαχείριση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ή ψυκτικής, ε-

ντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

(στ) την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες 

σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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(ζ) Την παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

(η) τη διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ε-

νέργειας και την εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και γενικότερα τη δραστηριοποίησή της στην αγορά εκπροσώπησης 

(aggregation). 

(θ) την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημέ-

νο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή υδρογόνου ή διαχείριση μέσων βιώσιμων 

μεταφορών εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα δικτύου υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων σύμφωνα με το Ν. 4439/2016. 

(ι) Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σύμφωνα με την ΥΑ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381 

(ΦΕΚ Β΄ 2672/6-07-2018) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής. 

Β! 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.  

•  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-
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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. 

Γ! 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: 

•  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. 

(ii) για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έρ-

γων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων ανα-

γκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών [ισχυρές βροχο-

πτώσεις, πλημμύρες] στις 18-09-2020 στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου 
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(iii) Στον ίδιο ανωτέρω ορισθέντα Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε την κατά τόπο αρ-

μοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου, ήτοι την εποπτεία 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. 

*** 

3.- Στον Γεώργιο Παλιούρα του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Σχεδιασμού, διαχείρισης  

και υλοποίησης  του προγράμματος LEADER 2023-2027 για το Δήμο Λαμιέων και Συγ-

χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, τις εξής αρμοδιότητες :  

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν το πρόγραμμα ς LEADER 2023-2027 για το 

Δήμο Λαμιέων. Ιδιαίτερα : 

(α) για τις απαραίτητες ενέργειες για  την συμμετοχή του Δήμου Λαμιέων  στην 

υποβολή αυτού του σχεδίου, στην προκήρυξη του προγράμματος LEADER 2023-2027 - 

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, υπ’ αρ. 2545/10-10-2022  του 

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών - Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.  

(β) για τον άμεσο σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος για την ΠΕ Φθιώτιδος και 

ΠΕ Ευρυτανίας της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2023 – 2027, σε σχέση με τη συμμε-

τοχή του Δήμου Λαμιεών στην περιοχή παρέμβασης της πρότασης της Αναπτυξιακή 

Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α εκτός της Δ.Ε. Λαμίας (λόγω πληθυσμού >15.000 κατοίκους), της 

Δ.Ε. Παύλιανης και της Τ.Κ. Οίτης. 

(γ) για τον άμεσο σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος για την ΠΕ Φθιώτιδος και 

ΠΕ Ευρυτανίας της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2023 – 2027, σε σχέση με τη συμμε-
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τοχή του Δήμου Λαμιεών στην περιοχή παρέμβασης της πρότασης και στο σχεδιαζόμενο 

πρόγραμμα από την Αναπτυξιακή Εταιρεία  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ-

ΛΑΔΑΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΟΑΣΕ ΑΑΕ).  

 

Β! Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος  Συγχρηματοδοτούμε-

νων Προγραμμάτων   [άρθρο 20.4], της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-

γύης [άρθρο 20]. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν το Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προ-

γραμμάτων, με  την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση προ-

γραμμάτων, περιεχομένου σχετικού με τα αντικείμενα της Διεύθυνσης, χρηματοδοτούμε-

νων ή συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους. Ιδιαίτερα: 

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

πρωτοβάθμιας κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθαριότητας, φροντίδας και 

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

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

να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να υποβοηθηθεί η αυτόνομη και αξιοπρεπής διαβίω-

σή τους και να υποστηριχθεί το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

• Σχεδιάζει, μεριμνά, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή προγραμμάτων 

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

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

κοινωνικής, ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις, 

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

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

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

Φαρμακείο, Κέντρο Κοινότητας, Ξενώνα Φιλοξενίας, ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους). 

• Διαχειρίζεται και υλοποιεί τα εγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προ-

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

οικονομικού αντικειμένου, τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τον οικονομικό προγραμματισμό 

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

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

παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με στόχο την ενδυνά-

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

Εκτός από τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον παρόντα Οργανισμό, οι υ-

πάλληλοι υποχρεούνται να αναλαμβάνουν και όσες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στους 

ΟΤΑ.  

Καταρτίζει και προωθεί προς έγκριση θεματικούς Κανονισμούς λειτουργίας επί των 

αντικειμένων αρμοδιότητάς του. 

 

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. 

 

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! Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων :  

(α) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζωγράφος του Κωνσταντίνου,  

που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Φώσκολος του Γεωργίου. 

 (β) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αναστασίου του Αθανασί-

ου,  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Ιωάννης Ζωγράφος του Κωνσταντίνου.   

 (γ)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεωργίου Παλιούρα του Ιωάννη,  που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δημήτριος Τζούφλας  του Κωνσταντίνου.   
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VΙΙ! Η παρούσα απόφαση μας, ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023 και έκτοτε  παύει 

να ισχύει κάθε πράξη ή απόφασή μας, κατά το μέρος και το περιεχόμενο της που αντίκει-

ται στη παρούσα. 

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

ΤΥΠΟΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα  «ΣΕΝΤΡΑ»  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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