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ΠΡΟΣ:
Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δημάρχου για ορισμό άμισθων Αντιδημάρχων - Καθορισμός
και επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων τους-εναρμόνισή τους στον ισχύοντα Οργανισμό
Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»], 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 επιλαχόντων 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 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»], σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ιδίου Ν. 3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 68 Ν.4555/2018 [ΦΕΚ Α΄ 133/2018-Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι ], και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 92 του αυτού νόμου από τη δημοτική
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περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4555/2018, ενώ η παρ.4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΕΚ Α΄ 134/2019- «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και
άλλα επείγοντα ζητήματα»].
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (A΄ 204), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄ )
5.- Την με αρ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων
( ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ).
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των
διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
7. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β') απόφαση
ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3ε ' άρθρου 3 Ν.
4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
9. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(υπ.αριθ,11247/28-12/2012 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ Β’ 3465),ξκαι αποφ. ΓΠ191/20.03.2014 (Β΄698) για το Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 75.315 κατοίκους
10.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαμιέων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
11.- Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι και δύο
(2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
12.- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ),
«Ορισμός Αντιδημάρχων».
13.- 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
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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].
14.- την με αριθμό 20336/04-06-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ: ΩΣΘ5ΩΛΚ-9Θ6] για
ορισμό άμισθου Αντιδημάρχου και καθορισμός αρμοδιοτήτων του.
15.- Tην αριθμ.πρωτ.35477/06-09-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΛ5ΩΛΚ-ΩΙΡ ) απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους.
16.- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την ανάγκη ορισμού έμμισθων και άμισθων 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 Αντιδημάρχους
του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 20/11/2020 μέχρι 06/11/2021, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, με τους εξής καθ’ ύλην τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους.
1. τον Δημήτριο Μπεσλεμέ του Γεωργίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ
ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως άμισθο Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου.
2. τον Κωνσταντίνο Κερπινιώτη του Νικολάου, από τη Δημοτική Παράταξη
«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως άμισθο Αντιδήμαρχο λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
ΙΙ. Στους ορισθέντες άνω άμισθους Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε τους εξής καθ’
ύλην τομείς ευθύνης και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων [με παραπομπή σε άρθρα
του νέου ΟΕΥ του Δήμου Λαμιέων].
1.- τον Δημήτριο Μπεσλεμέ του Γεωργίου, άμισθο Αντιδήμαρχο Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου.
Α. Σχετικά με την Ενέργεια, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για :
(α) τη μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών
ενέργειας.
(β) τη μέριμνα για την υλοποίηση των σκοπών της «Ενεργειακής Κοινότητας Λαμίας». Ιδίως:
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1. 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.
2. Τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτων υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή
βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.
3. Την προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών
καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
4. 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.
5. Τη διαχείριση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ή ψυκτικής, εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. Την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
7. Την παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
8. Τη διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και γενικότερα τη δραστηριοποίησή της στην αγορά εκπροσώπησης
(aggregation).
9. Την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο 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.
10. Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σύμφωνα με την ΥΑ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.
176381 (ΦΕΚ β 2672/6-7-2018) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Β. Σχετικά με τους φυσικούς πόρους, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για:
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(α) την έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση της γεωθερμικής ενέργειας και του γεωθερμικού δυναμικού στο Δήμο Λαμιέων,
(β) την έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση των επιφανειακών θερμών πηγών στο Δήμο Λαμιέων,
(γ) 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 για:
(α) τον έλεγχο της τήρησης αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.
(β) την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
(γ) την τήρηση αρχείου δωρεών, κληροδοτημάτων και εκμετάλλευση τους.
(δ) την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
(ε) την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας.
(στ) 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 εποπτεία και ευθύνη, επί των εξής θεμάτων :
(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες
εντός της Δημοτικής Ενότητας.
(β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της
Δημοτικής Ενότητας.
***
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2. στον Κωνσταντίνο Κερπινιώτη του Νικολάου, άμισθο Αντιδήμαρχο λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Α. Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών του
Τομέα των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος [άρθρο 19], ιδίως :
(α) να τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
(β) να λαμβάνει μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης
νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση αδειών ταφής και αποτέφρωσης νεκρών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δόμησης και τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων.
(γ) Να συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει το συνεργείο (εργάτες, συντηρητές
κ.λπ.).
(δ) Να μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε
είδους πληροφοριακών στοιχείων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
(ε) Να τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς της λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
(στ) Να μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των
κοιμητηρίων, καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων.
(ζ) Να μεριμνά για τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και
την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών, σε συνεργασία με
το Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης.

ΙΙΙ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:
1. Να υπογράφουν όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας
προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
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2. Να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων
που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνουν την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
3. Να υπογράφουν τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων τους, εξαιρουμένων όσων συνάπτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.
ΙV. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε και την αρμοδιότητα 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 των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
VΙΙ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
VΙΙΙ.- Οι υπ’ αριθμ.20336/04-06-2020 [ΑΔΑ: ΩΣΘ5ΩΛΚ-9Θ6] και υπ. αριθμ. πρωτ.
35477 /06-09-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΛ5ΩΛΚ-ΩΙΡ) αποφάσεις μας παύουν να ισχύουν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας,
2/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
3/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1/ Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω
Αντιδημάρχους
2/ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου
Λαμιέων
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