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ΘΔΜΑ : Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκό άκηζζνπ Αληηδεκάξρνπ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη Δληεηαικέλνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ - Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπ.
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ
Δρνληαο ππόςε:
1.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»], γηα ηε ζύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε ησλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
2.- Σελ κε αξηζκό 28/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο πεξί
επηθύξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξρηθώλ θαη επαλαιεπηηθώλ Γεκνηηθώλ εθινγώλ
ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη 2αο Ινπλίνπ 2019 θαη αλαθήξπμεο ησλ επηηπρόλησλ θαη ησλ επηιαρόλησλ ζπλδπαζκώλ, ησλ εθιεγέλησλ Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ
Λακηέσλ.
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»], ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ηδίνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 68 Ν.4555/2018 [ΦΔΚ Α΄ 133/2018-Πξόγξακκα
Κιεηζζέλεο Ι ], θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ απηνύ λόκνπ από ηε δεκνηηθή
πεξίνδν πνπ αξρίδεη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν.4555/2018, ελώ ε παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΔΚ Α΄ 134 θαη κε ην άξζξν 47 Ν.4647/2019
[ΦΔΚ Α΄ 204] πξνζηέζεθε ε παξ.7 θαη κε ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4842/2021 (ΦΔΚ A' 190),
ζην ηέινο ηεο παξ. 7 πξνζηέζεθαλ ηέηαξην θαη πέκπην εδάθην.
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4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45): Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ-Δμνπζηνδόηεζε ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πξνο ππνγξαθή.
5.- Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεύρνο Β') απόθαζε
ΤΠ.Δ. «Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο», ζύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη.
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α' 107) θαη ηεο παξ. 3ε ' άξζξνπ 3 Ν.
4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία.
7.- Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011
(ππ.αξηζ,11247/28-12/2012 απόθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ (ΦΔΚ Β’ 3465), απνθ.ΓΠ- 191 /
20.03.2014 (Β΄698) γηα ην Γήκν Λακηέσλ, ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 75.315 θαηνίθνπο
8.- Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Λακηέσλ έρεη πέληε (5) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
9.- Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνύλ επηά (7) έκκηζζνη Αληηδήκαξρνη
θαη δύν (2) άκηζζνη Αληηδήκαξρνη, ελώ κε ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4842/2021 (ΦΔΚ Α΄190΄)
πξνζηέζεθαλ θαη δύν (2) επηπιένλ άκηζζνη Αληηδήκαξρνη ζε δήκνπο πνπ έρνπλ θεξπρζεί
ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο από θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
10.- ηηο ππ. αξ. 6917/20-09-2020 θαη 1057/12-03-2021 θαη 7473/06-09-2021 Απνθάζεηο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηηο νπνίεο ν Γήκνο Λακηέσλ θεξύρζεθε ζε θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ζπλεπεηώλ πνπ πξνέθπςαλ από έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο,
πιεκκύξεο) πνπ εθδειώζεθαλ ζηηο 18-09-2020 ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ.
11.- Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ (ΦΔΚ Β’
3841/30-11-2016), όπσο απηόο αξρηθά ηξνπνπνηήζεθε (ΦΔΚ Β’ 684/27-02-2018 θαη ΦΔΚ
Β’ 6077/31-12-2018) θαη ηειηθά ηζρύεη, κε ηελ ππ’ αξηζ.185/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Λακηέσλ (πξαθηηθό 14ν/29.7.2020) πνπ εγθξίζεθε [σο ηξνπνπνίεζε
θαη επαλαδηαηύπσζε] κε ηελ κε αξηζκό 156883/15-09-2020 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο [ΦΔΚ Β΄ 4224/30-09-2020].
12. Tελ ππ.αξηζκ.πξση.35477/06-09-2019 (ΑΓΑ: 7ΜΛ5ΧΛΚ-ΧΙΡ ) απόθαζε καο
ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό Δληεηαικέλσλ θαη θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηελ ππ. αξηζ.
πξση.46970/19-11-2020 απόθαζή καο [ΑΓΑ: ΦΣΝΑΧΛΚ-ΑΟΥ ] ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό
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Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ κε θαζνξηζκό- επαλαπξνζδηνξηζκό αξκνδηνηήησλ
ηνπο θαη ελαξκόληζή ηνπο ζηνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Λακηέσλ, ηελ ππ.αξηζ.πξση.17612 /07-05-2021 απόθαζή καο [ΑΓΑ : ΦΦΑ5ΧΛΚ-ΒΜΟ ]
γηα κεξηθή αλάθιεζε ππ.αξηζ.πξση.46970/19-11-2020 απόθαζεο Γεκάξρνπ θαη ηελ
ππ.αξηζ.πξση.17614/07-05-2021 απόθαζή καο [ΑΓΑ : Φ31ΧΧΛΚ-08Β] γηα ζπκπιήξσζε
ηεο ππ.αξηζ.πξση. 46970/19-11-2020 απόθαζεο Γεκάξρνπ.
13.- ηελ ππ.αξηζ.45397/06-11-2021 [ΑΓΑ: 676ΝΧΛΚ-4Κ2], απόθαζή καο γηα νξηζκό άκηζζνπ Αληηδεκάξρνπ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη Δληεηαικέλνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ - Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε ηελ νπνία ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο από ηελ πιεηνςεθία Αζαλάζηνο Αξγύξεο ηνπ Γεκεηξίνπ, νξίζηεθε άκηζζνο αληηδήκαξρνο κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή. Ο ελ ιόγσ δεκνηηθόο ζύκβνπινο, απεβίσζε ζηηο 23
Ιαλνπαξίνπ 2022, νπόηε ζπληξέρεη λόκηκε πεξίπησζε αιιά θαη αλάγθε, γηα αληηθαηάζηαζή
ηνπ.
14.- ηελ ππ.αξηζ.45398/06-11-2021 [ΑΓΑ:6ΤΛΦΧΛΚ-Β4Δ] , απόθαζή καο γηα νξηζκό Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ – Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπο, κε ηελ
νπνία ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο από ηελ πιεηνςεθία Κσλζηαληίλνο Αλαζηαζίνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, νξίζηεθε Δληεηαικέλνο ύκβνπινο κε ηελ θαζ’ ύιε αξκνδηόηεηα ηεο Δλέξγεηαο θαη
κε ηελ θαηά ηόπν αξκνδηόηεηα ηνπ ππεπζύλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεηαλνθιαδίνπ.
15.- ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλάγθε νξηζκνύ έκκηζζσλ θαη άκηζζσλ αληηδεκάξρσλ γηα ιόγνπο ελδπλάκσζεο ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη
ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκάξρνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Η! Οξίδνπκε ηνλ Κωνζηανηίνο Αναζηαζίοσ ηνπ Αζαλαζίνπ, από ηε Γεκνηηθή Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ ΠΔΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», σο άμιζθο Ανηιδήμαρτο γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ, εξγαζηώλ θαη δξάζεσλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθδήισζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεηαλνθιαδίνπ θαη ως Δνηεηαλμένο ύμβοσλο κε ηελ θαζ’ ύιε αξκνδηόηεηα ηεο Δλέξγεηαο θαη κε ηελ θαηά ηόπν αξκνδηόηεηα ηνπ ππεπζύλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεηαλνθιαδίνπ
ΗΗ! ηνλ νξηζζέληα άλσ άκηζζν Αληηδήκαξρν, κεηαβηβάδνπκε ηνπο εμήο θαζ’ ύιελ
ηνκείο επζύλεο θαη ηελ άζθεζε ησλ εμήο αξκνδηνηήησλ [κε παξαπνκπή ζε άξζξα ηνπ
νέοσ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ].
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(i) σο άμιζθο Ανηιδήμαρτο γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ, εξγαζηώλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθδήισζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεηαλνθιαδίνπ :
• Σνλ ζπληνληζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ,
εξγαζηώλ θαη δξάζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ εθδήισζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ [ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο,
πιεκκύξεο] ζηηο 18-09-2020 ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεηαλνθιαδίνπ.
(ii). σο Δνηεηαλμένο ύμβοσλο, Δλέξγεηαο θαη κε ηελ θαηά ηόπν αξκνδηόηεηα ηνπ
ππεπζύλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεηαλνθιαδίνπ.
Α! ρεηηθά κε ηελ Δλέξγεηα, ηελ επνπηεία, ζπληνληζκό θαη επζύλε γηα :
• ηε κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο ησλ ήπησλ κνξθώλ
ελέξγεηαο.
• ηε κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηεο «Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο Λακίαο».
Ιδίσο:
(α) ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ Α.Π.Δ., .Η.Θ.Τ.Α θαη Τβξηδηθώλ ηαζκώλ γηα ηελ
παξαγσγή, απνζήθεπζε, ηδηνθαηαλάισζε ή πώιεζε ειεθηξηθήο ή ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο
ελέξγεηαο από ζηαζκνύο Α.Π.Δ., .Η.Θ.Τ.Α. θαη Τβξηδηθνύο εγθαηεζηεκέλνπο εληόο ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
(β) ηε δηαρείξηζε (ζπιινγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηάζεζε) πξώησλ πιώλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ή ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο ελέξγεηαο από βηνκάδα ή
βηνξεπζηά ή βηναέξην ή κέζσ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ βηναπνηθνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο αζηηθώλ απνβιήησλ.
(γ) ηελ πξνκήζεηα γηα ηα κέιε ηεο ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ, ζπζθεπώλ, εγθαηαζηάζεσλ, κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο ρξήζεο ζπκβαηηθώλ
θαπζίκσλ, θαζώο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο.
(δ) ηελ πξνκήζεηα γηα ηα κέιε ηεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ (πβξηδηθώλ ή κε),
νρεκάησλ πδξνγόλνπ θαη νρεκάησλ κε θαύζε θπζηθνύ αεξίνπ, πγξαεξίνπ, βηναεξίνπ ή
άιινπ ελαιιαθηηθνύ, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε θαιύηεξσλ ηηκώλ.
(ε) ηε δηαρείξηζε δηθηύσλ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο, εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
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(ζη) ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θπζηθνύ αεξίνπ πξνο Σειηθνύο Πειάηεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4001/2011 εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
(δ) Σελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ζεξκηθήο ή ςπθηηθήο ελέξγεηαο εληόο
ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.
(ε) ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο γηα ηε κείσζε ηεο ηειηθήο ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ εθπξνζώπεζε παξαγσγώλ θαη θαηαλαισηώλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θαη γεληθόηεξα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ αγνξά εθπξνζώπεζεο
(aggregation).
(ζ) ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ζηαζκώλ θόξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ
νρεκάησλ θαη ζεκείσλ αλεθνδηαζκνύ κε ζπκπηεζκέλν θπζηθό αέξην (CNG), πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην (LNG), πγξαέξην ή βηναέξην ή πδξνγόλνπ ή δηαρείξηζε κέζσλ βηώζηκσλ
κεηαθνξώλ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη γεληθόηεξα δηθηύνπ ππνδνκώλ
ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ ζύκθσλα κε ην Ν. 4439/2016.
(η) Σελ παξνρή ελεξγεηαθώλ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ ΓΔΠΔΑ/Γ/νηθ.176381
(ΦΔΚ Β΄ 2672/6-07-2018) απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Β! ηνλ ίδην αλσηέξσ νξηζζέληα Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν, κεηαβηβάδνπκε
ηελ θαηά ηόπν αξκνδηόηεηα ηνπ ππεπζύλνπ γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεηαλνθιαδίνπ, ήηνη
ηελ επνπηεία θαη επζύλε, επί ησλ εμήο ζεκάησλ :
• ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Τπεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα νξηζηεί λα παξέρεη ππεξεζίεο εληόο
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο.
• ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αξκόδην Αληηδήκαξρν παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα.
• Να κεξηκλά γηα ηε δηαθύιαμε θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα.
• Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηνπο Δθπξνζώπνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.
• Να κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηώλ ζε ζέκαηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
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ειίδα 5 από 7

ΑΔΑ: Ψ9ΘΛΩΛΚ-7Γ4

ΗΗΗ!. ηνλ αλσηέξσ νξηζζέληα Αληηδήκαξρν, κεηαβηβάδνπκε ηελ άζθεζε ησλ εμήο
αξκνδηνηήησλ:
1/ Να ππνγξάθεη όιεο ηηο απνθάζεηο ή άιια έγγξαθα, πνπ εθδίδνληαη θαη’ ελάζθεζε ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαζώο θαη όια ηα έγγξαθα αιιεινγξαθίαο
πξνο πάζεο θύζεσο θνξείο, δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο, εθόζνλ αθνξνύλ δεηήκαηα αξκνδηόηεηάο ηνπο.
2/ Να εηζεγείηαη ζηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Γήκνπ ηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ.
3/ Να ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο γηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ παξαπάλσ θαζ’ ύιελ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εμαηξνπκέλσλ όζσλ ζπλάπηνληαη γηα ηελ ππαγσγή ζε ρξεκαηνδνηνύκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
ΗV! ηνλ αλσηέξσ νξηζζέληα Αληηδήκαξρν, κεηαβηβάδνπκε θαη ηελ αξκνδηόηεηα
ηέιεζεο πνιηηηθώλ γάκσλ.
V! Ο αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί ή λα είλαη
κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
VΗ! Η αλάθιεζε ησλ αληηδεκάξρσλ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ
από ηνλ νξηζκό ηνπο, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ
αλάγνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ
VΗΗ! ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ, ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αζθεί ν Αληηδήκαξρνο Κσλζηαληίλνο Ξεθινύδαο ηνπ ππξίδσλνο.
VΗΗΗ! Η ζεηεία ηνπ αλσηέξσ, ιήγεη ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο ηεο απόθαζεο
θήξπμεο ηεο αλσηέξσ πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, αξρίδεη ηελ 17/03/2022
θαη ιήγεη ηελ 31/12/2022.
ΗΥ! Η ππ.αξηζ.45397/06-11-2021 [ΑΓΑ: 676ΝΧΛΚ-4Κ2], απόθαζή καο παύεη λα
ηζρύεη θαη ε ππ.αξηζ.45398/06-11-2021 [ΑΓΑ:6ΤΛΦΧΛΚ-Β4Δ] , απόθαζή καο ηξνπνπνηείηαη θαηά ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηνπο ηνκείο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Αλαζηαζίνπ.
ΗΥ! Η παξνύζα απόθαζε καο, ηζρύεη από ηελ 17ε Μαξηίνπ 2022.
Υ! Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα «ΛΑΜΙΑΚΟ
ΣΤΠΟ», ζηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα «ΔΝΣΡΑ» θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ θαη ζην πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ:
1/ ηνλ νξηδόκελν θαηά ηα αλσηέξσ Αληηδήκαξρν
2/ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ
Λακηέσλ

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ

ΔΤΘΤΜΗΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΓΝΩΖ:
1/ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο
3/ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηώηηδαο
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