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ΘΕΜΑ: «Ανάθεση ευθύνης χειρισµού θεµάτων αρµοδιότητας του ∆ηµάρχου και 

εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων σε ∆ηµοτικούς Συµβούλους» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων 

 

Αφού έλαβε υπόψη:  

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 
87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (Α΄ 114). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45). 

4. Την υπ' αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι 
και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 
2010», όπως ισχύει. 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λαµιέων (ΦΕΚ Β΄ 3841/30-11-
2016). 

6. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Αναθέτει την ευθύνη χειρισµού θεµάτων αρµοδιότητάς του σε ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 

1. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Κλειτσάκη, αναθέτει, χωρίς 
αµοιβή, την ευθύνη χειρισµού των θεµάτων αθλητισµού, όπως αυτές ειδικότερα 
περιγράφονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ εδάφ. 11, 12 και 31 του ν. 3463/06, 
όπως συµπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Ριζάκο, αναθέτει, χωρίς 

αµοιβή, το χειρισµό των θεµάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπως την παρακολούθηση 

των θεµάτων του πρωτογενούς τοµέα, την ευθύνη των δηµοτικών καλλιεργητικών 

εκτάσεων και βοσκοτόπων, τη συντήρηση των αντιπληµµυρικών και 

εγγειοβελτιωτικών έργων, τη συντήρηση και διαχείριση των αντλιοστασίων και των 

συστηµάτων άρδευσης και, γενικά, την ευθύνη υποστήριξης και ενίσχυσης της 

φυτικής και ζωικής παραγωγής, όπως και την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας 

Ελληνική   
 
 
 
 



του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Τοπικής και Αγροτικής 

Ανάπτυξης του ∆ήµου. 

3. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Ζήσιµο, αναθέτει, χωρίς αµοιβή, 
το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 75 περίπτωση ζ΄ του ν. 3463/06, όπως ισχύει.  

4. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάρκο Τσιτσία, αναθέτει, χωρίς αµοιβή, 
την ευθύνη λειτουργίας της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής. 

Οι παραπάνω ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εξουσιοδοτούνται και για την υπογραφή «µε 

εντολή ∆ηµάρχου» όλων των εγγράφων, των σχετικών µε τα θέµατα που 

εξουσιοδοτούνται µε την παρούσα να χειρίζονται. 

Η υπ’ αριθ. 18036/28-3-2017 απόφασή µας καταργείται. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. κ.κ. Αντιδήµαρχοι και Εντεταλµένοι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

2. ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία του 

∆ήµου 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 


