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ΘΕΜΑ : Απόφαση Δημάρχου για ορισμό έμμισθων Αντιδημάρχων. Καθορισμόςεπαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων τους με 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
περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4555/2018, ενώ η παρ.4 αντικαταστά-
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θηκε 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) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
12.- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ),
«Ορισμός Αντιδημάρχων».
13.- Το υπ' αριθ.03/09/2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας
των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΜΙΑ στο ΚΕΝΤΡΟ», για τον ορισμό του
συμβούλου της του Παναγιώτη Στασινού του Σταμάτη, ως Αντιδημάρχου.
14.- 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].
15.- την με αριθμό 35476/06-09-2019 απόφασή μας [ΑΔΑ: 6ΠΕΟΩΛΚ-1ΞΥ] για τον
ορισμό Αντιδημάρχων και καθορισμός των 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 έμμισθους 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 Σωτήριο Κουτσοβέλη του Χρήστου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ
ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου.
2.- τον Δημήτριο Κυρίτση του Ηλία, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Κοινωνίας των Πολιτών.
3.- την Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών
Σχέσεων.
4.- τον Παναγιώτη Φώσκολο του Γεωργίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ
ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Απασχόλησης,
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
5.- τον Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη του Χρήστου, από τη Δημοτική Παράταξη
«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λαμίας και Δημοτικής Αστυνομίας.
6.- τον Κωνσταντίνο Μουστάκα του Ιωάννη, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ
ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συντήρησης πρασίνου και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων.
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7.- τον Παναγιώτη Στασινό του Σταμάτη, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ στο
ΚΕΝΤΡΟ», ως Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,
προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, Ισότητας Φύλων, υπευθύνου λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου και
φροντίδας αδέσποτων ζώων.
ΙΙ. Στους ορισθέντες άνω 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.- Στον Σωτήριο Κουτσοβέλη του Χρήστου, Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης
Πολιτών, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου.
Α. την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών [άρθρο 15], για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών,
συστημάτων και διαδικασιών, που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα, την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
Β. την εποπτεία και ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών [άρθρο 21] και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων
Τμημάτων και Γραφείων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [άρθρα 21.1. και 21.2.],
των Τμημάτων Δημοτικής Κατάστασης [άρθρο 21.3] και Ληξιαρχείου [άρθρο 21.4].
Γ. την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από
την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και για θέματα ληξιαρχείου και δημοτικής κατάστασης (Δημοτολόγιο, Μητρώο
αρρένων, ιθαγένεια, εκλογικά θέματα).
Δ. την εποπτεία και ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών [άρθρο 2],
Ε. την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας [άρθρο 6],
Στ. την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου [άρθρο 7],
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Ζ. την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου [άρθρο 12],
Η. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση και τη διαχείριση ποιότητας των υπηρεσιών και ιδιαίτερα :
1.- Την αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση του ΟΕΥ (συμμετοχικός σχεδιασμός,
στοχοθεσία, περίγραμμα θέσεων, ροή διαδικασιών, οριζόντιες συνέργειες, διαφάνεια, έλεγχος, αξιολόγηση, επιβράβευση).
2.- Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του
Δήμου.
3.- Την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ποιότητας, εκσυγχρονισμού και
αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους φορείς και την υιοθέτηση αυτών από τον Δήμο.
4.- Την εκπόνηση των εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας,
Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.).
5.- Την προώθηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού.
Θ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη δημοτική αποκέντρωση και ειδικότερα
την προώθηση και στήριξη της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της συμμετοχής του
δημότη:
(α) με τη μέριμνα και την εποπτεία για την ομαλή, αποτελεσματική και αναβαθμισμένη λειτουργία των Κοινοτήτων, σε συνεργασία με τους προέδρους και τα Συμβούλια
των Κοινοτήτων, τους συναρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες,
(β) με την υλοποίηση διαδικασιών συμμετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα),
Ι. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών [άρθρο 16],
όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
***
2.- τον Δημήτρη Κυρίτση του Ηλία, Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Κοινωνίας των Πολιτών.
Α. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [άρθρο 14]
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Β. Να καθοδηγεί, εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον σχεδιασμό, οργάνωση και ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και ειδικότερα:
1. την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
2. τη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ].
3. τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη
δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.
4. τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Γ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των
δημοτών και ειδικότερα:
1. τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
2. 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.
Δ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα του επιχειρησιακού προγραμματισμού και της παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδίως:
(α) την εποπτεία εκπόνησης του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης
(β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και το
συντονισμό των προσκλήσεων και προτάσεων υποβολής ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.
Ε. Να καθοδηγεί, εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων, για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Επίσης για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και από-
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δοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον
σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των
παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.
***
3.- την Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων.
Α. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού [άρθρο 23] και την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, της Δημοτικής
Πινακοθήκης «Αλέκος Κοντόπουλος», του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών
(Κ.Ι.Ε.Θ.), των Πνευματικών Κέντρων, των Μουσείων,
Β. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την προώθηση και
ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τον πολιτισμό, σε όλες τις μορφές έκφρασής του. Για τον
σχεδιασμό, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού,
την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε
τοπικό επίπεδο.
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων του πολιτισμού, στον
οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του Ν.
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,
σε συνδυασμό με το άρθρο 23.1 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων πολιτισμού του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές
εκδηλώσεις.
Δ. Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
Ε. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό και συγκεκριμένα:
(α). Τις τέχνες κάθε μορφής και είδους, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη μουσική και
την ιστορία,
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(β). τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών
αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο,
(γ) τη μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων,
(δ). τη δημιουργία και υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, ταινιοθηκών, μουσικών σχημάτων κάθε είδους, σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ζωγραφικής, γλυπτικής,
(ε). την προστασία και ανάδειξη μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών
χώρων της πόλης,
(στ). κάθε φύσεως δραστηριότητες στους τομείς των τεχνών, της λογοτεχνίας, των
μνημείων, των βιβλιοθηκών, των πινακοθηκών και των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα,
(ζ). τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης
και άλλων πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή του
Δήμου σε παρόμοιες εκδηλώσεις,
Στ. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης [άρθρο 23.2], της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ζ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
1. στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή αρμοδιότητας του
Δήμου,
2. στην τουριστική προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
3. στη συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για
την ανάπτυξη του Τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών,
4. Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, στην ανάδειξη τοπικών
τουριστικών προϊόντων και της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.
5. Στις σχέσεις με αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού και την ανάπτυξη διεθνών διαδημοτικών συνεργασιών σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
6. Στη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.
Η. Να μεριμνά :
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(α) για την τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές κλπ) .
(β) Τον σχεδιασμό και εισήγηση σε προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς της περιοχής. Να
μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
(γ) Για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου και
(δ) Για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης – πληροφόρησης των επισκεπτών
της περιοχής.
(ε) εκπόνηση και σύνταξη μνημονίων τουριστικής συνεργασίας με πόλεις του εξωτερικού με κοινό ιστορικό ενδιαφέρον.
Θ. Την ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου και συνεργασία με οργανισμούς και συλλόγους του απόδημου ελληνισμού που έχουν σχέση με το Δήμο. Διαχείριση και παρακολούθηση διαδικασίας αδελφοποιήσεων. Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με
πόλεις και Δήμους του Εξωτερικού.
Ι. Να εποπτεύει σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία έχει υπαχθεί ο Δήμος, και το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
***
4.- Στον Παναγιώτη Φώσκολο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης,
Αθλητισμού, Απασχόλησης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Α. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού [άρθρο 22.2] και Λειτουργίας Αθλητικών Υποδομών της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού [άρθρο 22] για την προώθηση ενεργειών για την αθλητική ανάπτυξη και τη διαχείριση των αθλητικών υποδομών.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων αθλητισμού, στον οποίο
περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα πολιτισμού, παιδείας και
δια βίου μάθησης και τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων
και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
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Γ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Αθλητισμό και ιδίως :
(α) τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους,
(β) την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού,
(γ) την εισήγηση για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων και των δημοτικών χώρων άθλησης,
(δ) την οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με αθλητικούς φορείς
και αθλητικές ομάδες της πόλης,
(ε) τη συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,
(στ) την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού,
αθλητισμού και νέας γενιάς,
(ζ) την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών
προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του Αθλητισμού,
(η) την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του αθλητισμού και
της νέας γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται
από τα νομικά πρόσωπα.
Δ. - Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας, του Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 18.4.], εκ της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 18], πλην της υπό στοιχεία (α) αρμοδιότητας.
Ε. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο
της Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Ιδίως και σε συνεργασία με
συναρμόδιους αντιδημάρχους :
(α) την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων,
(β) τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ.
άρθρο 80 του ΚΔΚ),
(γ) τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες,
(δ) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης,
(ε) την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου,
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(στ) τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του
Δήμου,
(ζ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
(η) Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις
επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Νόμου .
(θ) Στη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης,
την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
(ι) Στον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
Τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών. Να προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και να εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(ια) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις
οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και την εισήγηση για την λήψη μέτρων, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. Ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.
Στ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας και της δικτύωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές πόλεις σε σχετικά
θέματα, σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του δήμου και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και ειδικότερα δράσεις που αφορούν την προώθηση της δημιουργίας νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς
κοινωνικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς - με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με την
Ε.Ε. και στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ζ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας,
ιδίως δε για τη στήριξη και προαγωγή των ΚΟΙΝΣΕΠ.
Η. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας εκ του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης [άρθρο 23.2], του Τομέα Απασχόλησης. Ιδίως :
1. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που προάγουν την απορρόφηση εργατικού δυναμικού με:
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(α) την υλοποίηση δωρεάν συμβουλευτικών δράσεων προς ανέργους για υποστήριξη και ενθάρρυνσή τους στην εξεύρεση απασχόλησης,
(β) τη δημιουργία δημοτικών γραφείων ενημέρωσης για την απασχόληση με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
2. Να σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή τη συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες,
για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
3. Να μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
κατάρτισης, προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία και τον αρμόδιο Εντεταλμένο Σύμβουλο και το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και με τη Διεύθυνση Δια
Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.
***

5.- Στον Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη του Χρήστου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής,

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστα-

σίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων της Δημοτικής
Ενότητας Λαμίας και Δημοτικής Αστυνομίας.
Α. την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων Κίνησης
και Συντήρησης Οχημάτων (άρθρο 19.2) εκ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 11), ελέγχου κοινοχρήστων χώρων-τομέα
ελεγχόμενης στάθμευσης, και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 24).
Β. Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων
του δήμου, την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων
(άρθρο 19.2).
Γ. Την ευθύνη και τον Συντονισμό των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας και της
διαχείρισης κρίσεων [άρθρο 11] με τη διατύπωση εισηγήσεων για σχεδιασμό της πολιτι-
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κής προστασίας και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ιδιαίτερα:
Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας [άρθρο 11], ως υποστηρικτική δομή του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και έχει ως αντικείμενα όσα προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν.
4662/2020, όπως αυτός ήθελε τροποποιηθεί και ισχύσει, που είναι αρμόδιο [Τμήμα] για
να:
• Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με
τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται
στις διατάξεις του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
• Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., τη σύσταση των
οποίων προβλέπει το άρθρο 15 του ν. 4662/2020, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί και
ισχύσει.
• Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.
• Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή
του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
• Συντάξει και επικαιροποιεί Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός
της χωρικής Επικράτειας του Δήμου.
• Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.,
εισηγήσεις: α. Στον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης. β. Στο
Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. γ. Παρέχει
γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.. δ. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής
υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.
Γ. Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Τη
συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση των σχετικών συνεργείων του Δήμου.
Δ. Την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού (άρθρο 25), ιδίως :
- την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, που
έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και τον έ-
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λεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και
όσα ειδικότερα αναφέρονται στις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 19 του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ε. Να ασκεί τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων και της στάθμευσης των αυτοκινήτων στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, τη διαφήμιση, και τον έλεγχο των χώρων
τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ
224Α'/2001).
ΣΤ. Να ασκεί την Εποπτεία και τον Συντονισμό της δράσης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που
έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του ν. 3731/2008, όπως αυτό ισχύει, καθώς και των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από το άρθρο 24 του Ο.Ε.Υ.
Ζ. Να ασκεί την Εποπτεία και τον Συντονισμό της δράσης των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λαμίας και την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων, με τα τεχνικά μέσα και μηχανήματα που θα διατίθενται με απόφασή
μας εκ του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων (άρθρο 19.2), στις Κοινότητες
της Δημοτικής Ενότητας Λαμίας.
Η. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων [άρθρο 17], όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
***
6.- Στον Κωνσταντίνο Μουστάκα του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συντήρησης πρασίνου και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων.
Α. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (άρθρο 19.1) των Τμημάτων Συντήρησης Πρασίνου (άρθρο 18.2),
Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικών Δράσεων (άρθρο 18.3) εκ της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης (άρθρο 18).
Β. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της εποπτείας λειτουργίας των ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ και την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
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Γ. Την ευθύνη για τη δημιουργία και καλή λειτουργία των μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για
την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό των στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κλπ.
Δ. Την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και κομποστοποίησης. Προτείνει, σε συνεργασία με την υπηρεσία, νέα προγράμματα και βελτιώσεις επί των υπαρχόντων.
Στ. Τον συντονισμό των υπηρεσιών για την επιτυχή εφαρμογή του Κανονισμού
Καθαριότητας στην πόλη σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την εξάλειψη παραβατικών συμπεριφορών των δημοτών, σε θέματα προσβολής της δημόσιας υγιεινής.
Ζ. Ως προς το περιβάλλον και το πράσινο, την ευθύνη, εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη
ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση και ανάπτυξη των
χώρων πρασίνου του Δήμου. Ιδίως της υπηρεσίας που είναι αρμόδια :
(α) για να διαχειρίζεται το πράσινο σε πλατείες, πάρκα, αλσύλλια, νησίδες και σε
άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
(β) για να οργανώνει την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση συνεργείων εκτέλεσης εργασιών πρασίνου και επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης που γίνονται με αυτεπιστασία. Να διενεργεί, με τα κατάλληλα συνεργεία (εργολαβίες, εποχικό προσωπικό κ.λπ.)
και τεχνικά μέσα, το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας,
(γ) για να καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος. Να μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου. Να εκπονεί τις μελέτες συντήρησης
του πρασίνου και αναλαμβάνει την επίβλεψή εργασιών. Να μελετά και εισηγείται για τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και
υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών
της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα,
φυτοφάρμακα κ.λπ.). Να μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου
και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών. Να μεριμνά για
τη συντήρηση των αρδευτικών δικτύων του πρασίνου του Δήμου και την επέκταση αυτών
όπου θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Να έχει την ευθύνη για την συντήρηση του πρασίνου
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και των αρδευτικών συστημάτων των αγωνιστικών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου. Να συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. Να διενεργεί, με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα, το έργο του καθαρισμού από αυτοφυή βλάστηση των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης τους σε χώρους μεταφόρτωσης. Να εξετάζει τα αιτήματα κοπής δέντρων σε σχολεία, δημοτικούς χώρους και δενδροστοιχίες, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
(δ) Για να σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πο-

λιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του. Να
μεριμνά για την ανάπτυξη και την διάδοση του πρασίνου στην πόλη καθώς και για τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, αλσών, παρτεριών και
δενδροστοιχιών. Να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και εργασιών που
σχεδιάζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να εκπονεί φυτοτεχνικές μελέτες και
αναλαμβάνει την επίβλεψη των φυτοτεχνικών έργων. Να μεριμνά για την καταπολέμηση
της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. Να παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων
που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Να μεριμνά για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
(ε) Για την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος, την ευθύνη του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
(ζ) για την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του
Δήμου, τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων, την οργάνωση
των περιβαλλοντικών δράσεων, το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων
πρασίνου.
(η) για την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών, την επίβλεψη της μελέτης
και των έργων επέκτασης του πρασίνου, την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φυτωρίου,
την ευθύνη λειτουργίας του θρυμματιστή κλαδιών,
***
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7.- Στον Παναγιώτη Στασινό του Σταμάτη, Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας,
εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, ισότητας Φύλων, Δημοτικού Κυνοκομείου και φροντίδας αδέσποτων ζώων.
Α. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας εκ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης [άρθρο 20] , του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
και Αλληλεγγύης [άρθρο 20.1], πλην των προγραμμάτων εθελοντισμού, του Τμήματος
Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Τρίτης Ηλικίας [άρθρο 20.2.] του Τμήματος Παιδικής
Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών [άρθρο 20.3], του τομέα Ισότητας Φύλων και του
Δημοτικού Κυνοκομείου εκ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (άρθρο 19).
Β. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη,
την Δημόσια Υγεία και Τρίτη Ηλικία, την Παιδική Μέριμνα και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και την Ισότητα Φύλων, ιδίως :
(α) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών
ισότητας των φύλων, καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας
στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
(β) για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και στην ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία δημοτικών και
κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης
ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης και ξενώνων φιλοξενίας των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
(γ) Για την κοινωνική πολιτική, πρόνοια και αλληλεγγύη, ιδίως ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών,
(δ) την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών ομάδων πληθυσμού και
ατόμων που έχουν αντίστοιχη ανάγκη (υποστήριξης, προστασίας και φροντίδας) και δημόσιων κοινωνικών αγαθών για την άμβλυνση κοινωνικών και οικονομικών διαφορών και
ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και ατόμων ή ομάδων ατόμων,
(ε) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την εξασφάλιση και ανάπτυξη δομών, υποδομών και
συνείδησης κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας και συνοχής και για
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την ανάδειξη της αξίας του κοινού και δημόσιου συμφέροντος και της προτεραιότητάς του
έναντι του ατομικού και ιδιωτικού συμφέροντος,
(στ) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων πρόνοιας, προστασίας, υποστήριξης και φροντίδας για
τους άστεγους, τους επί μακρό χρόνο άνεργους, τους φτωχούς, τους φυλακισμένους και
διωκόμενους κάθε είδους και τα άτομα με ιδιαιτερότητες, τους ασθενείς που βρίσκονται σε
οικονομική αδυναμία, τα άτομα που γίνονται θύματα οικονομικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης και κάθε μορφή βίας, τα εξαρτημένα από κάθε μορφή και πηγή εξάρτησης άτομα, καθώς και τα άτομα που προσπαθούν να απεξαρτηθούν,
(ζ) την παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, λ.χ. με δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης
κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λ.π.,
(η) τη μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών, με παραχώρηση δημοτικών καταλυμάτων ή με παροχή χρηματικών βοηθημάτων ή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης,
(θ) την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Ξενώνων βραχυχρόνιας φιλοξενίας μελών ευπαθών ομάδων καθώς και των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας
Αστέγων,
(ι) το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων
και πρωτοβουλιών για πρόληψη της παραβατικότητας,
(ια) την άσκηση εποπτείας επί των δημοτικών νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επίσης στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, πρόνοιας
και αλληλεγγύης, της δημόσιας (συλλογικής ή και ατομικής) υγιεινής και υγείας, και της
υποστήριξης, προστασίας και φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού και ατόμων (ΚΑΠΗ κλπ.),
(ιβ) την φροντίδα της υγείας των δημοτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων τη
δημόσια (συλλογική ή και ατομική ) υγιεινή και υγεία,
(ιγ) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων πρόνοιας, προστασίας, υποστήριξης και φροντίδας για
τα βρέφη και τα ανήλικα παιδιά, τους ηλικιωμένους, κάθε είδους και περίπτωσης, τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ),
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(ιδ) τη διασφάλιση της ισότητας και της ίσης νομικής και πραγματικής μεταχείρισης
των γυναικών σε όλους τους τομείς και την προστασία αυτών όπως και των ανήλικων
ατόμων από κάθε μορφή βίας εντός και εκτός οικογένειας,
(ιε) την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας,
με ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και μελέτη και εφαρμογή
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων, λ.χ. παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μίσθωση ακινήτων για
στέγαση βρεφονηπιακών σταθμών,
(ιστ). την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών,
(ιζ) την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των
οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ή εκτάκτων
προγραμμάτων δημόσιας υγείας, που εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, ή προγραμμάτων δημόσιας υγείας,
(ιη) την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και την ευθύνη λειτουργίας παιδικών εξοχών,
(ιθ) τη σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας
των φύλων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», με
την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων.
(ιι) Φροντίζει για την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που ο Δήμος έλαβε τη σχετική έγκριση και αφορούν το Κέντρο Κοινότητας και
Ξενώνα Φιλοξενίας.
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του ν. 3463/06,
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και τη χορήγηση αδειών, την έκδοση αποφάσεων και
πιστοποιητικών, όπως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Δ. Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου (άρθρο 19) και τις δράσεις
για τα αδέσποτα ζώα. Την περισυλλογή και τη φροντίδα και προστασία των αδέσποτων
ζώων.
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Ε. Την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, (α) για την περισυλλογή
αδέσποτων σκύλων, καθώς και για τη βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων του
Δημοτικού Κυνοκομείου, (β) για τη μέριμνα τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και του
κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου, καθώς και για την τήρηση των σχετικών βιβλίων και αρχείων. (γ) για τον εμβολιασμό, στείρωση κ.λπ. των αδέσποτων σκύλων.

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.
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 του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
VΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων :
(α) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σωτηρίου Κουτσοβέλη του Χρήστου, που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Κυρίτσης του Ηλία.
(β) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Κυρίτση του Ηλία, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σωτήριος Κουτσοβέλης του Χρήστου.
(γ) Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αμαλίας Ποντίκα του Λάμπρου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Φώσκολος του Γεωργίου.
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(δ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Φώσκολου του Γεωργίου, που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου.
(ε) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Σταυρογιάννη του Χρήστου,
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μουστάκας του Ιωάννη.
(στ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Μουστάκα του Ιωάννη,
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνου Σταυρογιάννη του Χρήστου.
(ζ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Στασινού του Σταμάτη, που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μουστάκας του Ιωάννη.
(η) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Μουστάκα του Ιωάννη, που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης του Χρήστου.
VΙΙΙ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΙΧ.- Η υπ’ αριθμ.35476/06-09-2019 απόφασή μας [ΑΔΑ: 6ΠΕΟΩΛΚ-1ΞΥ], παύει
να ισχύει.

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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