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ΘΔΜΑ  :  Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκό Δληεηαικέλνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ. 

Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηεο. 

 

ΑΠΟΦΑΖ  

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ  

΄Δρνληαο ππόςε: 

1.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξ-

ρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιη-

θξάηεο»],  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 επη-

ιαρόλησλ 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 Αξρηηε-

θηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξά-

ηεο»], 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 αληηθαηαζηά-

ζεθε  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 (ΦΔΚ A' 190), ζην ηέ-

ινο ηεο παξ. 7 πξνζηέζεθαλ ηέηαξην θαη πέκπην εδάθην κε ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4842 (ΦΔΚ 

A' 190). 
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4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/99 ηεύρνο Α'): 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 Υώ-

ξαο», ζύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη. 

6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απην-

δηνίθεζεο 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.- 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]. 

9.- ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλάγθε νξηζκνύ Δληεηαικέλσλ Γε-

κνηηθώλ πκβνύισλ γηα ιόγνπο ελδπλάκσζεο ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεξεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκάξρνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Η!  Οξίδνπκε ηελ Δπκνξθία (Μόξθσ) Ρνππνηηά ηνπ Γεσξγίνπ, από ηε Γεκνηηθή 

Παξάηαμε «ΛΑΜΙΑ ΠΔΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», σο Δληεηαικέλε Γεκνηηθή ύκβνπιν Ποιηηη-

ζκού ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ζεηεία από 17/10/2022 κέχρη 31/12/2022, κε ηνπο εμήο 

ηνκείο επζύλεο θαη αξκνδηνηήησλ ηεο [κε παξαπνκπή ζε άξζξα ηνπ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Λα-

κηέσλ]. 

Α. Σελ επνπηεία θαη επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηος  Ποιηηηζκού [άξζξν 

23.1] ηεο Γηεύζπλζεο Πνιηηηζκνύ-Σνπξηζκνύ θαη ηελ  επζύλε ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο 

Πηλαθνζήθεο «Αιέθνο Κνληόπνπινο», ησλ Πλεπκαηηθώλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνπζείσλ.  
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Β!  Σελ  επνπηεία θαη επζύλε γεληθόηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ  ηνπ πνιηηηζκνύ, ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 75 πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Ν. 

3463/2006 «Κύξσζε Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη, 

πιελ ησλ αλαθεξόκελσλ ζε ζέκαηα αζιεηηζκνύ θαη αξκνδηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

ηέιεζεο ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ. Σε ρνξήγεζε ηεο 

ρξήζεο – δηάζεζεο ησλ αηζνπζώλ θαη ρώξσλ πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα Πνιηηηζηηθέο θαη 

Κνηλσληθέο εθδειώζεηο. 

Γ!. Σελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνύ πνιηηη-

ζκνύ, ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη ησλ ζύγρξνλσλ πνιηηηζηηθώλ έξγσλ 

πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθό επίπεδν.  

Γ!. Να θαζνδεγεί, λα επνπηεύεη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ αξ-

κνδίσλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ πνπ αθνξνύλ ηης Σέχλες θαη ηολ Ποιηηηζκό θαη ζπγθε-

θξηκέλα: 

(α). Σηο ηέρλεο θάζε κνξθήο θαη είδνπο, ηνλ πνιηηηζκό, ηα γξάκκαηα, ηε κνπζηθή 

θαη ηελ ηζηνξία, 

(β). ηε κειέηε θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ γηα αλάδεημε θαη πξνζηαζία πνιηηηζηηθώλ 

αγαζώλ θαη ζύγρξνλσλ πνιηηηζηηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθό 

επίπεδν,  

(γ) ηε κειέηε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ,  

(δ). ηε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε πνιηηηζηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ θέληξσλ, κνπ-

ζείσλ, βηβιηνζεθώλ, πηλαθνζεθώλ, ηαηληνζεθώλ, κνπζηθώλ ζρεκάησλ θάζε είδνπο, ζρν-

ιώλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιώλ ρνξνύ, ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ, δσγξαθηθήο, γιπ-

πηηθήο, 

(ε). ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε κνπζείσλ, κλεκείσλ, αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ 

ρώξσλ ηεο πόιεο, 

(ζη). θάζε θύζεσο δξαζηεξηόηεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλώλ, ηεο ινγνηερλίαο, ησλ 

κλεκείσλ, ησλ βηβιηνζεθώλ, ησλ πηλαθνζεθώλ θαη ησλ εθδειώζεσλ πνιηηηζηηθνύ ραξα-

θηήξα, 

(δ). ηε δηνξγάλσζε ζπλαπιηώλ, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, εθζέζεσλ έξγσλ ηέρλεο 

θαη άιισλ πνιηηηζηηθώλ, πλεπκαηηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ ή ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Γήκνπ ζε παξόκνηεο εθδειώζεηο,  
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ΗΗ! ηελ αλσηέξσ νξηζζείζα  Δληεηαικέλε Γεκνηηθή ύκβνπιν, κεηαβηβάδνπκε θαη 

ηελ άζθεζε ησλ εμήο αξκνδηνηήησλ: 

1/ Να ππνγξάθεη  όιεο ηηο απνθάζεηο ή άιια έγγξαθα, πνπ εθδίδνληαη θαη’ ελά-

ζθεζε ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ ηεο θαζώο θαη όια ηα έγγξαθα αιιεινγξαθίαο 

πξνο πάζεο θύζεσο θνξείο, δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο, εθόζνλ αθνξνύλ δεηήκαηα αξκν-

δηόηεηάο ηεο. 

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 εκπί-

πηνπλ ζην πεδίν ησλ παξαπάλσ θαζ’ ύιελ αξκνδηνηήησλ ηεο, εμαηξνπκέλσλ όζσλ ζπλά-

πηνληαη γηα ηελ ππαγσγή ζε ρξεκαηνδνηνύκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

ΗΗΗ! Η παξνύζα απόθαζε καο, ηζρύεη από ηελ 17ε Οθησβξίνπ  2022. 

ΗV! 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». 

 

 

 

 
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ : 

1/ ηελ νξηδόκελε θαηά ηα αλσηέξσ Δληεηαι-
κέλε Γεκνηηθή ύκβνπιν   

2/ ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λα-
κηέσλ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟ ΓΝΩΖ : 

1/ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο  

2/ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηώηηδαο 

 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΑΜΗΔΩΝ 

 

 

 

ΔΤΘΤΜΗΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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