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                            ΠΡΟΣ: 
          Όπως πίνακας αποδεκτών 

    
 

 

ΘΕΜΑ  :  Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων – 

Καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. 

 

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 (ΦΕΚ A' 190), στο τέ-

λος της παρ. 7 προστέθηκαν τέταρτο και πέμπτο εδάφιο με το άρθρο 98 του Ν.4842 (ΦΕΚ 

A' 190). 
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4.- 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. 

5.- 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. 

6.- 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. 

7.- 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 

ανέρχεται στους 75.315 κατοίκους  

8.- 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 

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]. 

9.- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δη-

μοτικών Συμβούλων για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και 

της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι!  Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβού-

λους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέ-

χουσας δημοτικής περιόδου, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους. 

1.-την Ευμορφία (Μόρφω) Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη του Γεωργίου, από τη Δη-

μοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο 

Πολιτισμού του Δήμου Λαμιέων. 
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2.- τον Αθανάσιο Παπαχρήστο του Νικολάου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑ-

ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας, Καινοτομίας και δια βίου 

μάθησης. 

3. τον Δημήτριο Αργυρίου του Αθανασίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο υπεύθυνο λειτουργίας της Δημοτικής 

Φιλαρμονικής και Δημοτικού Ωδείου.   

ΙΙ! Στους ανωτέρω ορισθέντες Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, μεταβιβά-

ζουμε τους εξής τομείς ευθύνης και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων [με παραπομπή 

σε άρθρα του ΟΕΥ του Δήμου Λαμιέων]. 

1.-Στην Ευμορφία (Μόρφω) Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη του Γεωργίου, Εντεταλ-

μένη Σύμβουλο Πολιτισμού: 

Α. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος  Πολιτισμού [άρθρο 

23.1] της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Τουρισμού και την  ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής 

Πινακοθήκης «Αλέκος Κοντόπουλος», των Πνευματικών Κέντρων και των Μουσείων.  

Β!  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, 

πλην των αναφερόμενων σε θέματα αθλητισμού και αρμοδιότητα προγραμματισμού και 

τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Τη χορήγηση της 

χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων πολιτισμού του Δήμου για Πολιτιστικές και 

Κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Γ!. Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτι-

σμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 

που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.  

Δ!. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό και συγκε-

κριμένα: 

(α). Τις τέχνες κάθε μορφής και είδους, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη μουσική 

και την ιστορία, 

(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,  
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(δ). τη δημιουργία και υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μου-

σείων, βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, ταινιοθηκών, μουσικών σχημάτων κάθε είδους, σχο-

λών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ζωγραφικής, γλυ-

πτικής, 

(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 χαρα-

κτήρα, 

(ζ). τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης 

και άλλων πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή του 

Δήμου σε παρόμοιες εκδηλώσεις,  

*** 

2.- στον Αθανάσιο Παπαχρήστο του Νικολάου, Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας, 

Καινοτομίας και δια βίου μάθησης. 

Α! Την εποπτεία και ευθύνη και τον συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος  

Παιδείας και Δια  Βίου Μάθησης  [άρθρο 22.1] της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης και Αθλητισμού  [άρθρο 22] και την  εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτή-

των  της Παιδείας Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως 

τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα 

πολιτισμού και αθλητισμού. 

Β! Γενικά την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό για την προώθηση και 

ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση 

της Διά Βίου Μάθησης  και την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό επί των εξής θε-

μάτων. Ιδίως : 

•  την ύπαρξη, επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης και 

των σχολικών κτιρίων, καθώς και την καθαριότητα και φύλαξή τους,  

•  τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους διδάσκοντες,  

•  την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, 

•  την ευθύνη λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου, 

•  την εισήγηση για δημιουργία και λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου, 
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•  τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για πραγματοποίη-

ση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή,  

•  την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για μαθητές, κα-

τόπιν εγκρίσεως της οικείας Σχολικής Επιτροπής, 

•  τον καθορισμό αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων κοινού διδακτηρίου 

από κάθε σχολική μονάδα, σε περίπτωση συστέγασης σχολείων, καθώς και κοινής χρή-

σης των υπολοίπων χώρων και τον καθορισμό ωρών λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενης 

σχολικής μονάδας, 

•  την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων,  

•  τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και των προγραμμάτων εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων με στόχο τη συμμετοχή των μαθητών στη ζωή της πόλης,  

•  την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 

•  τις εισηγήσεις για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για σχολική στέγη και ανέγερση 

σχολικών κτιρίων, 

•  τις εισηγήσεις για την αξιοποίηση των παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για εκπαιδευ-

τικούς σκοπούς. 

*** 

2.- Στον Δημήτριο Αργυρίου του Αθανασίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο για τη λει-

τουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής και του Δημοτικού Ωδείου. 

Α!  Την εποπτεία και την ευθύνη  λειτουργίας του Γραφείου Φιλαρμονικής [άρθρο 

10]. Ιδίως επί των εξής θεμάτων :  

• την εισήγηση για τη δημιουργία σχολής φιλαρμονικής, 

• την ευθύνη στη διδασκαλία πνευστών και λοιπών οργάνων και  στη διδασκαλία 

φωνητικής μουσικής, με τη συγκρότηση χορωδίας.  

•  την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διαφήμιση και προώθηση του έργου της Φι-

λαρμονικής  και του Δήμου.  

• τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων - συναυλιών. 

Β!  Την εποπτεία και την ευθύνη  λειτουργίας του  Τμήματος Δημοτικού Ωδείου 

[άρθρο 9].  

•Ιδίως την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικού 

Ωδείου σε σχέση με την μουσική παιδεία των σπουδαστών του παρέχοντας διπλώματα 

και πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος και στην ανάπτυξη και συμμετοχή σε συνεργα-
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σίες με εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς μουσικούς οργανισμούς και φορείς του εσωτε-

ρικού και του εξωτερικού (Πανεπιστήμια - Μουσικές Ακαδημίες κ.ά.). 

*** 

ΙΙΙ! Στους ανωτέρω ορισθέντες Εντεταλμένους Συμβούλους, μεταβιβάζουμε και την 

άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων: 

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

σκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας 

προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμο-

διότητάς τους. 

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

που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνουν  την εκτέλεση των σχετικών αποφά-

σεων. 

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

πτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων τους, εξαιρουμένων όσων συ-

νάπτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

ΙV! Η παρούσα απόφαση μας, ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023 και έκτοτε  παύει να 

ισχύει κάθε πράξη ή απόφασή μας, κατά το μέρος και το περιεχόμενο της που αντίκειται 

στη παρούσα. 

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

ΤΥΠΟΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα  «ΣΕΝΤΡΑ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 

1/ Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω Εντε-
ταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους  

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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