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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

Λαμία,  29   Σεπτεμβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ. :  60620 

 

 

ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων» 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων 

 

Αφού έλαβε υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 & 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Δήμων και Κοινοτήτων» 

(Α΄ 114). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 & 282 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ' αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και 

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως 

ισχύει. 

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (Απόφ. 

2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του 

ανέρχεται στους 75.122 κατοίκους. 

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

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β΄ 3841/30-11-2016). 

7. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

1. Αποδέχεται τις παραιτήσεις των α)Αθανασίου Μπούκα και β) Δημητρίου Κυρίτση από το 

αξίωμα του Αντιδημάρχου και τους απαλλάσσει από τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί 

με την υπ’ αριθ. 10816/28-2-2017 όμοια απόφαση. 

2. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από την 30-9-2017 έως την 31-8-

2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται παρακάτω: 

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεόδωρο Αρναούτογλου 

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των Διοικητικών θεμάτων, 

όπως και θεμάτων Σχεδιασμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες εκείνες που με την υπ’ αριθ. 

10814/28-2-2017 απόφασή μας έχουν μεταβιβασθεί στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, και 

ιδίως: 

 την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των αντίστοιχων υφισταμένων 

Ελληνική   
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της οργανικών μονάδων και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Προγραμματισμού & Οργάνωσης και Διαφάνειας & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και των 

αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων 

Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, όπως και των Τμημάτων και Γραφείων των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται 

με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των §§ 5 

& 6 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 και της υπ’ αριθ. 10814/28-2-2017 απόφασής 

μας. 

 

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Ρούλια και του 

μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: 

 Να έχει την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, συγκεκριμένα, των 

Τμημάτων Δαπανών και Προϋπολογισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, 

Ταμείου και Προμηθειών-Αποθήκης. 

 Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περίπτ. ε Ν. 3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-

1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), και να υπογράφει όλες τις σχετικές με τις 

αρμοδιότητές του αποφάσεις, πράξεις και δικαιολογητικά. 

 

Γ.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Στυλιανό Καραγιάννη και 

του μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

I. Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Εγκαταστάσεων και ιδίως:  

 Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών 

Έργων και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, 

συγκεκριμένα, των Τμημάτων Κτιριακών Έργων και Κοινόχρηστων Χώρων, 

Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, 

Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας.  

 Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης 

αυτοκινήτων, τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, 

μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη 

μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των 

σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.  

 Τη χορήγηση αδειών, την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω 

ανατιθέμενες αρμοδιότητες και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών 

κυρώσεων. 

II. Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως: 

Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, που έχει 

ως αντικείμενο την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και τον 

έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών 

και όσα ειδικότερα αναφέρονται στις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 19 του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παρασκευή Αργύρη και 

της μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

I. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως: 
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 Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, 

συγκεκριμένα, των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδικής Μέριμνας & 

Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά των Γραφείων 

Ισότητας Φύλων, Κοινωνικών Δομών & Εθελοντισμού και Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας & Γ΄ ηλικίας.  

 Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής 

Προστασίας 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.  

II. Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως: 

 Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Παιδείας & δια Βίου 

Μάθησης και Πολιτισμού και των Γραφείων Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέκος 

Κοντόπουλος» και Δημοτικού Θεάτρου της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της παιδείας και του 

πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 

περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των 

αναφερόμενων σε θέματα αθλητισμού και τη χορήγηση αδειών και 

πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων 

διοικητικών κυρώσεων.  

 Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των 

θεμάτων Νεολαίας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και 

χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, 

την προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων 

που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

 Την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, της Δημοτικής Πινακοθήκης 

«ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών 

(Κ.Ι.Ε.Θ.), των Πνευματικών Κέντρων, των Μουσείων κλπ. 

 Την αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και 

εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου. 

 

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Λάμπρου και του 

μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

 Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων & Τομέα Ελεγχόμενης 

Στάθμευσης και Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων, όπως και του Γραφείου 

Δημοτικού Κυνοκομείου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας. 

 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της 

εποπτείας λειτουργίας του ΧΥΤΑ, 

 την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης, 

επαναχρησιμοποίησης και κομποστοποίησης, 

 την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος, 

 την ευθύνη του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, 
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 τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού 

κυνοκομείου, 

 την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας των κοιμητηρίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων, 

 τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων και της στάθμευσης των αυτοκινήτων 

στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης,  

 την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 

 τη διαφήμιση, και τον έλεγχο των χώρων τοποθέτησης πλαισίων προβολής 

υπαίθριας διαφήμισης,  

 την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες 

πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001), 

 την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του 

Δήμου, 

 Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών, 

 την επίβλεψη της μελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου, 

 την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φυτωρίου, 

 την ευθύνη λειτουργίας του θρυμματιστή κλαδιών,  

 τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή 

των διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες 

αρμοδιότητες. 

 

ΣΤ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρο Διαμαντάρα 

και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

 Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης, όπως και του Γραφείου 

Δημοτικών Σφαγείων της Διεύθυνσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, 

 την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με 

αυτές θεμάτων,  

 τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

 τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, 

 την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας 

των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, 

 τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες 

αρμοδιότητες, 

 το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, 

 την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του 

τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών 

υπηρεσιών, 

 την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της 

περιοχής, 

 την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης, 
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 την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην 

περιοχή του Δήμου, 

 τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του 

Δήμου και 

 την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων. 

 

Ζ.  Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Τελώνη και του 

μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

 Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης-Συντήρησης 

Οχημάτων και του Γραφείου Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας 

 Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του 

δήμου, 

 την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και 

ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού, 

 την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων σε 

όλες τις Κοινότητες του Δήμου, 

 την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας, σε συνεργασία με 

τον υπεύθυνο για την αγροτική ανάπτυξη εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, 

 την ευθύνη της συντήρησης των Κοιμητηρίων των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων, 

 την υπογραφή όλων των έγγραφων εντολών, που έχουν σχέση με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων. 

 

Η. Στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Τελώνη και στους Δημοτικούς Συμβούλους της 

πλειοψηφίας κ.κ. Δημήτριο Μαντζάνα, Παναγιώτη Ριζάκο, και Αθανάσιο Μπούκα 

αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την ευθύνη χειρισμού των ακόλουθων θεμάτων, που θα ασκείται 

από τον καθένα εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Παύλιανης, Υπάτης, 

Γοργοποτάμου και Λειανοκλαδίου, αντίστοιχα: 

α) Έχουν την ευθύνη 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) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

Δημοτική Ενότητα. 

γ) Μεριμνούν για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού 

που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα. 

δ) Συνεργάζονται με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων 

για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

ε) Μεριμνούν για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της Δημοτικής 

Ενότητας. 

2. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την κατ’ εξαίρεση υπογραφή όλων των 

εγγράφων, των σχετικών με τη λειτουργία των εποπτευόμενων από αυτούς δημοτικών 

Υπηρεσιών, όταν οι εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο Προϊστάμενοι των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων νομίμως κωλύονται ή απουσιάζουν και δεν είναι δυνατή η νόμιμη 

αναπλήρωσή τους. 

3. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων. 

ΑΔΑ: 6Ν5ΨΩΛΚ-9Ε6



Σελίδα 6 από 6 

 

4. Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του 

προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου πριν τη λήξη 

της θητείας του είναι δυνατή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 

5. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.  

6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. 

Θεόδωρο Αρναούτογλου. 

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του 

νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας 

2. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

3. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 

4. Ημερήσια εφημερίδα «Λαμιακός Τύπος» 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. κ.κ. Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι 

2. Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

3. Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία του Δήμου 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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