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ΘΕΜΑ  :   Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων και μεταβίβαση αρμοδιο-

τήτων 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, Δημοτικών Συμβούλων και μελών 

τοπικών συμβουλίου 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΄ 134/2019- «Ρυθμίσεις του Υπουργεί-
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ου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 

άλλα επείγοντα ζητήματα»]. 

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. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β’ 3841/30-

11-2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 684/27-02-2018 και ΦΕΚ Β’ 

6077/31-12-2018) 

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

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

λους (αμισθί Αντιδημάρχους) του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019 μέχρι 

06/11/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με τους εξής τομείς ευθύνης και 

αρμοδιοτήτων τους. 

1.- Τον Δημήτριο Μπεσλεμέ του Γεωργίου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με τους καθ’ ύλη τομείς και αρμοδιότη-

τες σε σχέση  με την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και 

έλεγχο της καταγραφής και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας και σε σχέση με τα 

θέματα λειτουργίας λαϊκών αγορών.  Επίσης και την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύ-

νου για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, 

2.- Τον Δημήτριο Τζούφλα του Κωνσταντίνου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑ-

ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με τους  καθ’ ύλη τομείς και αρμο-

διότητες  για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές 

Δομές & Εθελοντισμό. 

3.- Τον Αθανάσιο Παπαχρήστο του Νικολάου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑ-

ΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με τους  καθ’ ύλη τομείς και αρμο-

διότητες σε σχέση με την Παιδεία, Καινοτομία και δια βίου μάθηση. 
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4.- Στον Γεώργιο Παλιούρα του Ιωάννη, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με τον καθ’ ύλη τομέα και αρμοδιότητα    

για την Αγροτική Ανάπτυξη.  

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

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με  τον καθ’ ύλη τομέα και αρμοδιότητα    

σε σχέση με τα θέματα λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής. 

6.- Τον Κωνσταντίνο Κερπινιώτη του Νικολάου, από τη Δημοτική Παράταξη 

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο,  με τον καθ’ ύλη τομέα και 

αρμοδιότητα σχετικά με τα θέματα της λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.  

7.- Τον Κωνσταντίνο Ξεφλούδα του Σπυρίδωνα, από τη Δημοτική Παράταξη 

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά τόπο αρμοδιότητα 

του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης. 

8.- τον Κωνσταντίνο Αναστασίου του Αθανασίου, από τη Δημοτική Παράταξη 

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά τόπο αρμοδιότητα 

του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου και  

9.- τον Ιωάννη Ζωγράφο του Κωνσταντίνου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υ-

πευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης.  

 

ΙΙ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε τους εξής τομείς ευ-

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

Δήμου Λαμιέων]. 

1.- Στον Δημήτριο Μπεσλεμέ του Γεωργίου,  Εντεταλμένο Σύμβουλο, για την ορ-

γάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο της καταγραφής και 

αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, για τα θέματα λειτουργίας λαϊκών αγορών και  την 

κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, 

Α). Σχετικά με την δημοτική περιουσία, την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για: 

(α) τον έλεγχο της  τήρησης αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής πε-

ριουσίας. 

(β) την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. 

(γ) την τήρηση αρχείου δωρεών, κληροδοτημάτων και εκμετάλλευση των. 

(δ) την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 
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(ε) την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιου-

σίας. 

(στ) Εισηγήσεις για οικονομοτεχνικές προτάσεις και παρακολούθηση εφαρμογής 

των. 

Β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας εκ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης [άρθρο 11.1] και του Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων [άρθρο 11.2],  τις αρμο-

διότητες σχετικά με τις Λαϊκές Αγορές (στοιχείο α). Ιδίως :   

(α) τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, 

 (β) τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επι-

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

(γ) Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον 

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

των (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις) . 

(δ) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του 

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

πλην της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών. 

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

παγγελματιών των λαϊκών αγορών. 

*** 

2.- Στον Δημήτριο Τζούφλα του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, για την 

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές Δομές & Εθελοντι-

σμό. 

Α). Την εποπτεία και ευθύνη και τον συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων 

Κοινωνικής Πολιτικής  [άρθρο 16.1]  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [άρθρο 16.2] και του 

Γραφείο Κοινωνικών Δομών-Εθελοντισμού [16.2.2.] της Διεύθυνσης Κοινωνι-

κής Προστασίας και Αλληλεγγύης [άρθρο 16]. 

Β). Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προ-

στασίας 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.  
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Γ). Επίσης να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες 

των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγ-

γύη και συγκεκριμένα:  

(α). την κοινωνική πολιτική, πρόνοια και αλληλεγγύη, ιδίως ως προς τις συνθήκες 

διαβίωσης των δημοτών, 

(β)  την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών ομάδων πληθυσμού και 

ατόμων που έχουν αντίστοιχη ανάγκη (υποστήριξης, προστασίας και φροντίδας)  και δη-

μόσιων κοινωνικών αγαθών για την άμβλυνση κοινωνικών και οικονομικών διαφορών και 

ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και ατόμων ή ομάδων ατόμων, 

(γ). το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προ-

γραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την εξασφάλιση και ανάπτυξη δομών, υποδομών και 

συνείδησης κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας και συνοχής και για 

την ανάδειξη της αξίας του κοινού και δημόσιου συμφέροντος και της προτεραιότητάς του 

έναντι του ατομικού και ιδιωτικού συμφέροντος, 

(δ). το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προ-

γραμμάτων, 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 εκμε-

τάλλευσης και κάθε μορφή βίας, τα εξαρτημένα από κάθε μορφή και πηγή εξάρτησης ά-

τομα, καθώς και τα άτομα που προσπαθούν να απεξαρτηθούν, 

(ε) την παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, λ.χ. με δημιουργία δη-

μοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστα-

σης 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., 

(στ)  τη μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών, με πα-

ραχώρηση δημοτικών καταλυμάτων ή με παροχή χρηματικών βοηθημάτων ή ειδών δια-

βίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίω-

σης, 

(ζ). την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Ξενώνων βραχυ-

χρόνιας φιλοξενίας μελών ευπαθών ομάδων καθώς και των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας 

Αστέγων,  
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(η). το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό και την εφαρμογή προγραμμά-

των και πρωτοβουλιών για πρόληψη της παραβατικότητας,  

(θ)  την άσκηση εποπτείας επί των δημοτικών νομικών προσώπων και επιχειρή-

σεων 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 (ΚΑ-

ΠΗ κ.λ.π.) 

*** 

3.- Στον Αθανάσιο Παπαχρήστο του Νικολάου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, για  την 

Παιδεία, Καινοτομία και  δια βίου μάθηση.  

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

Παιδείας και Δια  Βίου Μάθησης  [άρθρο 18.1] της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης [άρθρο 18] και την  εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων  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 α-

θλητισμού. 

Β. Επίσης την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό επί των εξής θεμάτων. Ι-

δίως : 

(α). την ύπαρξη, επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης και 

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

(β). τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους διδάσκο-

ντες,  

(γ). την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, 

(δ) την ευθύνη λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου, 

(ε) την ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (μετά 

τη νηπιακή ηλικία), 

(στ) την εισήγηση για δημιουργία και λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου, 

(ζ). τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για πραγματο-

ποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή,  

(η). την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για μαθητές, κα-

τόπιν εγκρίσεως της οικείας Σχολικής Επιτροπής, 
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(θ). 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, 

(ι). την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων,  

(ια) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και των προγραμμάτων εξωσχολι-

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

(ιβ) την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 

(ιγ) τις εισηγήσεις για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για σχολική στέγη και ανέ-

γερση σχολικών κτιρίων, 

(ιδ) τις εισηγήσεις για την αξιοποίηση των παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 

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

τικούς σκοπούς. 

*** 

4.- Στον Γεώργιο Παλιούρα του Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο,   για την Αγρο-

τική Ανάπτυξη.  

Α). Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

[άρθρο 11.1] της Διεύθυνσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης [άρθρο 11], πλην των 

θεμάτων σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, και του Γραφεί-

ου Δημοτικών Σφαγείων [άρθρο 11.4]. Ιδίως επί των εξής θεμάτων :  

(α) για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής πα-

ραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου,  

(β) για την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθό-

δων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,  

(δ) για την χορήγηση/ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουρ-

γίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.  

(ε) Την έκδοση αποφάσεων για  τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών 

υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και της συγκρότησης της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδι-

ου Εμπορίου. 

(στ) για την εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επι-

τροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   
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(ζ)  για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του 

Δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύν-

σεις και πρότυπα για τη δράση του. 

(η) την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων 

που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήματα διατήρησης, 

εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνο-

πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κή-

ποι). 

(θ)  την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας 

καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.  

(γ) για τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων και την τήρηση του αρχείου 

της Διεύθυνσης με βάση τις αρμοδιότητες του άρθρου 11.4. 

*** 

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

τουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής. 

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

18.5]. Ιδίως επί των εξής θεμάτων :  

(α) την εισήγηση για τη δημιουργία σχολής φιλαρμονικής. 

(β) Την ευθύνη στη διδασκαλία πνευστών και λοιπών οργάνων και  στη δι-

δασκαλία φωνητικής μουσικής, με τη συγκρότηση χορωδίας.  

(γ) Την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διαφήμιση και προώθηση του έργου 

της Φιλαρμονικής  και του Δήμου.  

(δ) Τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων - συναυλιών. 

*** 

6.- Στον Κωνσταντίνο Κερπινιώτη του Νικολάου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, για α 

τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 

Α) Την εποπτεία, την  ευθύνη και τον συντονισμό των  Δημοτικών Κοιμητηρίων  

[άρθρο 15.6], ιδίως : 

(α) να τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουρ-

γίας του Δήμου. 
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(β) Να μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής 

των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων, που σχετίζονται με τη λειτουργία 

των δημοτικών κοιμητηρίων. 

(γ) Να μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων 

των κοιμητηρίων, καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των 

λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων. 

(δ) Να εισηγείται, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον  κα-

θορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων. 

*** 

7.- Στον  Κωνσταντίνο Ξεφλούδα του Σπυρίδωνα,  ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, 

με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης, 

Α. την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης, επί των εξής θεμά-

των :  

(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες 

εντός της Δημοτικής Ενότητας. 

 (β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των 

έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  

(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της 

Δημοτικής Ενότητας. 

*** 

8.- Στον Κωνσταντίνο Αναστασίου του Αθανασίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, με 

την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου  

Α. την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου, επί των εξής 

θεμάτων :  

(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες 

εντός της Δημοτικής Ενότητας. 

 (β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των 
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έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  

(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της 

Δημοτικής Ενότητας. 

*** 

9.- τον Ιωάννη Ζωγράφο του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την κατά 

τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης. 

Α. την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας Παύλιανης,  επί των εξής θε-

μάτων :  

(α) της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες 

εντός της Δημοτικής Ενότητας. 

 (β) Σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο παρακολουθεί την εξέλιξη των 

έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.  

(γ) Να μεριμνά για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

(δ) Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

(ε) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της 

Δημοτικής Ενότητας. 

 

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. 
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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 να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ 

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

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας, 

2/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  

3/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας) 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1/ Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω 
Αντιδημάρχους 
2./ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου 
Λαμιέων 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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