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                            ΠΡΟΣ: 

          Όπως πίνακας αποδεκτών 
    

 

 

ΘΕΜΑ  :  Απόφαση Δημάρχου για ορισμό άμισθου Αντιδημάρχου - Καθορισμός  

αρμοδιοτήτων του. 

 

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.- Την με αρ. 48/22119/07-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμ-

φωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρ-

χων    ( ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ).  

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45): Κύρωση του Κώδι-

κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας  των διοι-

κητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή. 

6. 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. 

7.- 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. 

8. 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 ανέρ-

χεται στους 75.315 κατοίκους  

9.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαμιέων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες. 

10.- 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. 

11.- 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’ 

3841/30-1-2016), 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]. 

14.- 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.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι! Ορίζουμε τον  Δημήτριο Ρίζο του Γεωργίου,  Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημο-

τική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως άμισθο Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανά-

πτυξης, εφαρμογής πολιτικών Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  και υπεύθυνο 

λειτουργίας λαϊκών αγορών, με θητεία από 07/11/2021 μέχρι 31/12/2022, εντός της τρέ-

χουσας δημοτικής περιόδου. 

ΙΙ! Στον ορισθέντα  άμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε τους εξής καθ’ ύλην τομείς 

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

Δήμου Λαμιέων]. 

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

πασχόλησης  [άρθρο 23.2], του Τομέα Απασχόλησης. Ιδίως : 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που προάγουν την απορρόφηση εργατικού δυναμικού με: 

(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. 

•  Να σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δρά-

σης και τοπικές πρωτοβουλίες ή τη συμμετοχή  σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, 

για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.  

•  Να μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

κατάρτισης, προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανα-

τολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία και τον αρμόδιο Εντε-

ταλμένο Σύμβουλο και  το Τμήμα Παιδείας και  Δια Βίου Μάθησης και με τη Διεύθυνση Δια 

Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λαμβάνοντας υ-

πόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερει-

ακού προγράμματος δια βίου μάθησης. 

 

Β! την ευθύνη και τον συντονισμό για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων με 

σκοπό την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

Μεταποίησης, Εμπορίου και Υπηρεσιών. Ιδίως :  
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•   Να σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει προγράμματα δράσης και 

τοπικές πρωτοβουλίες ή τη συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την 

ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίη-

σης, Εμπορίου και Υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύ-

σταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις 

προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. 

•   Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Βιομηχανι-

κό Επιμελητήριο Φθιώτιδας και τους αντίστοιχους φορείς στους οποίους ανήκουν οι Μι- 

κρομεσαίες Επιχειρήσεις για την εκπόνηση προγραμμάτων και δράσεων και επενδυτικών 

σχεδίων για την ενίσχυσή τους. 

Γ!.  Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας εκ του Τμήματος  Εμπορικών Δρα-

στηριοτήτων και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 18.4.], τις αρμοδιότητες σχετικά με τις Λαϊκές 

Αγορές (στοιχείο α) Ιδίως : 

•  τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, 

•  τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβο-

λή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, 

•  Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κα-

θορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτή-

των (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις) . 

•  Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρό-

που της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πλην 

της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών. 

•  την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και ε-

παγγελματιών των λαϊκών αγορών. 

 

*** 

 

ΙΙΙ!. Στον ανωτέρω ορισθέντα Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής 

αρμοδιοτήτων: 

1/ Να υπογράφει  όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενά-

σκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας 
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προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμο-

διότητάς του. 

2/ Να εισηγείται  στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων 

που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει  την εκτέλεση των σχετικών αποφάσε-

ων. 

3/ Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπί-

πτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων όσων συνά-

πτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

ΙV! Στον ανωτέρω ορισθέντα Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε και την  αρμοδιότητα 

τέλεσης πολιτικών γάμων.  

V! Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι 

μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

VΙ! Η ανάκληση του 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 Δημητρίου Ρίζου του Γεωργίου, που α-

πουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Κυρίτσης του Ηλία. 

(β) Τις αρμοδιότητες του Κωνσταντίνου Κερπινιώτη του Νικολάου,  που απουσιά-

ζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μουστάκας του Ιωάννη.  

 

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

ΤΥΠΟΣ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1/ Στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω Αντιδή-
μαρχο 
2/ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Λα-
μιέων 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ: 
1/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
2/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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