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ΘΕΜΑ  :   Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδι-

οτήτων 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 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΄ 134/2019- «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. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τρο-

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

9. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι.  

10. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ),  

«Ορισμός Αντιδημάρχων». 

11. Το υπ' αριθ.03/09/2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας 

των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΜΙΑ στο ΚΕΝΤΡΟ», για τον ορισμό του 

συμβούλου της του Παναγιώτη Στασινού του Σταμάτη,  ως Αντιδημάρχου. 

12. 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) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δή-

μου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019 μέχρι 06/11/2021, εντός της τρέχουσας δημοτι-

κής περιόδου, με τους εξής καθ’ ύλην τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους. 
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1.- τον Σωτήριο Κουτσοβέλη  του Χρήστου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτι-

σης, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

2.- τον Δημήτριο Κυρίτση του Ηλία, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗ-

ΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δια-

φάνειας και Κοινωνίας των Πολιτών.  

3.- την Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕ-

ΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών 

Σχέσεων. 

4.- τον Παναγιώτη Φώσκολο του Γεωργίου,  από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο  Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, 

Απασχόλησης, Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας.  

5.- τον Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη του Χρήστου, από τη Δημοτική Παράταξη 

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και πρασίνου, ποιότητας 

ζωής και ελεύθερου χώρου,  Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Προστασίας, Εποπτεί-

ας και διαχείρισης Κοινοτήτων.  

6.- τον Κωνσταντίνο Μουστάκα του Ιωάννη, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διαχείρισης αδέ-

σποτων και λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου.   

7.- τον Παναγιώτη Στασινό του Σταμάτη, από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ 

στο ΚΕΝΤΡΟ», ως Αντιδήμαρχο δημόσιας Υγείας, προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας 

παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, ισότητας Φύλων,  

 

ΙΙ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε τους εξής καθ’ ύλην 

τομείς ευθύνης και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων [με παραπομπή σε άρθρα του 

ΟΕΥ του Δήμου Λαμιέων]. 

1.- Στον Σωτήριο Κουτσοβέλη του Χρήστου, Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Ανθρωπί-

νου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης 

Πολιτών.  

Α. την εποπτεία, την  ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας εκ της Διεύθυνσης Διοι-

κητικών Υπηρεσιών (άρθρο 13),  των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού [άρθρο 13.1] και  

Διοικητικής Υποστήριξης [άρθρο 13.2],  
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Β. την εποπτεία και ευθύνη και συντονισμό λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέ-

τησης Πολιτών [άρθρο 17] και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, 

συγκεκριμένα, των Τμημάτων Δημοτικής Κατάστασης [άρθρο 17.3] και Ληξιαρχείου  [άρ-

θρο 17.4] και των Τμημάτων και Γραφείων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών [άρθρα 

17.1. και 17.2.]. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση και τη διαχεί-

ριση ποιότητας των υπηρεσιών και ιδιαίτερα : 

1. Την αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση του ΟΕΥ (συμμετοχικός σχεδιασμός, 

στοχοθεσία, περίγραμμα θέσεων, ροή διαδικασιών, οριζόντιες συνέργειες, διαφάνεια, έ-

λεγχος, αξιολόγηση, επιβράβευση). 

2. Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του 

Δήμου.  

3. Την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ποιότητας, εκσυγχρονισμού και 

αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους φορείς και την υιοθέτηση αυτών από τον Δή-

μο.  

4. Την εκπόνηση των εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, 

Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.). 

5. Την προώθηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη δημοτική αποκέντρωση και ειδικότερα  

την προώθηση και στήριξη της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της συμμετοχής του 

δημότη: 

(α) με τη μέριμνα και την εποπτεία για την ομαλή, αποτελεσματική και αναβαθμι-

σμένη λειτουργία των Κοινοτήτων, σε συνεργασία με τους προέδρους και τα Συμβούλια 

των Κοινοτήτων, τους συναρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες, 

(β) με την υλοποίηση διαδικασιών συμμετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές συνε-

λεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα), 

Ε. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών [άρθρο 12], 

όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.  

*** 
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2.- τον Δημήτρη Κυρίτση του Ηλία,  Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και  Κοινωνίας των Πολιτών.  

Α. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας εκ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη-

ρεσιών (άρθρο 13), των Τμημάτων Προγραμματισμού & Οργάνωσης [άρθρο 13.3]  και 

Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [άρθρο 13.4].  

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικό-

τερα: 

1. Tην εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.  

2. Tη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.  

3. Tις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη 

δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δή-

μου και της Κοινωνίας των Πολιτών. 

4. Tον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και 

εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυ-

πηρέτησης του πολίτη. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των 

δημοτών και ειδικότερα: 

1. τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρό-

σβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά. 

2. σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,  τη 

βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, την ταχεία εξυπηρέτηση του 

πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα του επιχειρησιακού προ-

γραμματισμού και της παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδίως: 

(α) την εποπτεία εκπόνησης του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 

(β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και το 

συντονισμό των προσκλήσεων και προτάσεων υποβολής ευρωπαϊκών και διεθνών προ-

γραμμάτων. 
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*** 

3.- την Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Α-

νάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων. 

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

18.2] της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την  

ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, της Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέκος Κοντό-

πουλος», του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.), των Πνευματικών 

Κέντρων, 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,  

(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, 
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(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,  

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού  [άρθρο 

11.3] της Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης [άρθρο 11], πλην των θεμάτων απασχόλη-

σης. 

ΣΤ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των 

αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν: 

1/. στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή αρμοδιότητας του 

Δήμου,  

2/. στην τουριστική προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  

3/. στη συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για 

την ανάπτυξη του Τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρε-

σιών,  

4/. Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, στην ανάδειξη τοπικών 

τουριστικών προϊόντων και της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.  

5/. Στις σχέσεις με αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού και την ανάπτυξη διε-

θνών διαδημοτικών συνεργασιών σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης  

6/. Στη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουρι-

στικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.  

Ζ. Να μεριμνά : 

(α)  για την  τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατά-

σταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχει-

ρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές κλπ) . 

(β) Τον σχεδιασμό και εισήγηση σε προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δή-

μου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς της περιοχής. Να 

μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

(γ) Για  το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προ-

βολής της περιοχής του Δήμου και  
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(δ) Για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης – πληροφόρησης των επισκεπτών 

της περιοχής. 

Η. Να εκπροσωπεί νομίμως τον Δήμο για θέματα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πλη-

ροφόρησης Europe Direct του Δήμου Λαμιέων, να υπογράφει τις σχετικές ετήσιες συμβά-

σεις χρηματοδότησης και να ασκεί κάθε συναφή αρμοδιότητα. 

*** 

4.- Στον Παναγιώτη Φώσκολο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης, 

Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Απασχόλησης, Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας.  

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

18.3] της  Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού [άρθρο 

18]. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων αθλητισμού, στον οποίο πε-

ριλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα πολιτισμού, παιδείας και 

δια βίου μάθησης και τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων 

και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.  

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τον Αθλητισμό και ιδίως : 

(α) τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους, 

(β) την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού, 

(γ) την εισήγηση για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δημοτικών α-

θλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέ-

ντρων και των δημοτικών χώρων άθλησης, 

(δ) την οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με αθλητικούς φορείς 

και αθλητικές ομάδες της πόλης. 

(ε) τη συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, 

(στ) την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομι-

κών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, 

αθλητισμού και νέας γενιάς 

(ζ) την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του Αθλητισμού 

(η) την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του αθλητισμού και 

της νέας γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται 

από τα νομικά πρόσωπα 
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Γ.  Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη Νέα Γενιά και ιδίως : 

(α) το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών 

ή διεθνών που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία (ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, περι-

βάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.) 

(β). την ενημέρωση των νέων της πόλης για τα δικαιώματά τους και για τις ευκαιρί-

ες επαγγελματικής και κοινωνικής τους εξέλιξης 

(γ) τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, 

των θεμάτων Νεολαίας.  

Δ. - Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας εκ της  Διεύθυνσης Τοπικής και Α-

γροτικής Ανάπτυξης [άρθρο 11], των Τμημάτων Εμπορικών Δραστηριοτήτων [άρθρο 

11.2.] πλην της υπό στοιχεία (α) αρμοδιότητας. 

Ε.  Την  οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο 

της Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Ιδίως και σε συνεργασία με 

συναρμόδιους αντιδημάρχους :   

(α) την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επι-

χειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων, 

(β) τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. 

άρθρο 80 του ΚΔΚ). 

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

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

(δ) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης, 

(ε) την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβου-

λιών για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου, 

(στ) τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του 

Δήμου και 

(ζ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευ-

σης περιπτέρων. 

(η)  Τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις 

επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Νόμου . 

(θ)  Στη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, 

την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά 
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και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτή-

των σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 

(ι) Στον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης. 

Τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγρα-

φών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών. Να προβαίνει στην αφαίρεση των πα-

ράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και να εισηγείται την επιβολή των προ-

βλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κεί-

μενη νομοθεσία. 

(ια) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις 

οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και την εισήγηση για την λήψη μέτρων, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. Ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.  

ΣΤ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των 

αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα της επιχειρηματικής και-

νοτομίας και της δικτύωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές πόλεις 

σε σχετικά θέματα, σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του δήμου και τις αποφάσεις 

της Εκτελεστικής Επιτροπής και ειδικότερα δράσεις που αφορούν την προώθηση της δη-

μιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητι-

κούς οργανισμούς κοινωνικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς - με ιδιαίτερη έμφαση 

στις σχέσεις με την Ε.Ε. και στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

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

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας, 

ιδίως δε για τη στήριξη και προαγωγή των ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Η.  Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας εκ της  Διεύθυνσης Τοπικής και Αγρο-

τικής Ανάπτυξης [άρθρο 11], του τομέα Απασχόλησης [άρθρο 11.3.].Ιδίως : 

1/ Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρ-

μοδίων υπηρεσιακών μονάδων που προάγουν την απορρόφηση εργατικού δυναμικού με:  

(α). την υλοποίηση δωρεάν συμβουλευτικών δράσεων προς ανέργους για υπο-

στήριξη και ενθάρρυνσή τους στην εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και με  

(β) τη δημιουργία δημοτικών γραφείων ενημέρωσης για την απασχόληση με σκο-

πό την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

2/ να σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δρά-

σης και τοπικές πρωτοβουλίες ή τη συμμετοχή  σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, 

για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.  
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3/ Να μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 

κατάρτισης, προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανα-

τολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία και τον αρμόδιο Εντε-

ταλμένο Σύμβουλο και  με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μά-

θησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προ-

γραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προ-

γράμματος δια βίου μάθησης. 

*** 

5.- Στον Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη του Χρήστου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος 

και Κλιματικής αλλαγής, πρασίνου, ποιότητας ζωής και ελεύθερου χώρου,  Πολεοδομικού 

σχεδιασμού, πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, εποπτείας και διαχείρισης 

Κοινοτήτων.  

Α. την  εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων  Περιβάλ-

λοντος και Πρασίνου (άρθρο 15.2), Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Τομέα Ελεγχόμε-

νης Στάθμευσης (άρθρο 15.3), Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων (άρθρο 15.4) και Γρα-

φείου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 15.7) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας (άρθρο 15). 

Β. Ως προς το περιβάλλον και το πράσινο ιδίως : 

(α) την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος, την ευθύνη 

του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

(β) την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δή-

μου, τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων, την οργάνωση 

των περιβαλλοντικών δράσεων, το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων 

πρασίνου.  

(γ) 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,  

(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής 

και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες 

του Πρασίνου.  
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(δ)   Εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες συντήρησης, διαμόρφωσης, φύτευσης, 

καλλωπισμού κλπ. σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδρο-

στοιχίες, παρτέρια κλπ. στο Δήμο. 

Γ. Τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων και της στάθμευσης των αυτοκινήτων 

στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης,  τη διαφήμιση, και τον έλεγχο των χώρων τοπο-

θέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή διοικητικών κυρώσε-

ων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 

224Α'/2001). 

Δ. την ευθύνη του  Πολεοδομικού Σχεδιασμού (άρθρο 19), ιδίως : 

- την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, που 

έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και τον έ-

λεγχο 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 

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

του δήμου, την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλε-

κτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλ-

λακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 

(άρθρο 15.4). 

ΣΤ. Την Εποπτεία και τον Συντονισμό της δράσης των Κοινοτήτων και την ευθύνη 

εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων σε όλες τις Κοινότητες 

του Δήμου. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας, σε συνεργα-

σία με τον υπεύθυνο για την αγροτική ανάπτυξη εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο,  

Η. Την ευθύνη και τον Συντονισμό των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας [άρθρο 

15.7] με  τη διατύπωση εισηγήσεων για σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και το συ-

ντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών 

στην περιοχή του Δήμου. Επίσης:  

(α) την υποστήριξη του συντονισμού και επίβλεψη του έργου πρόληψης αντιμετώ-

πισης και αποκατάστασης καταστροφών και μεριμνά για τη διάθεση του απαραίτητου δυ-

ναμικού και τον συντονισμό του. 

(β) την επεξεργασία προτάσεων για την προστασία των δασικών περιοχών και 

συμμετοχή στην οργάνωση της πυροπροστασίας. 
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Ι. Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων [άρ-

θρο 14], όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.  

*** 

6.- Στον Κωνσταντίνο Μουστάκα του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο καθαριότητας και α-

νακύκλωσης, διαχείρισης αδέσποτων και λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου.   

Α. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότη-

τας (άρθρο 15.1) και του Γραφείου Δημοτικού Κυνοκομείου (άρθρο 15.6) της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.   

Β. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 

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

ας λειτουργίας του ΧΥΤΑ και την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημά-

των.  

Γ. Τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επι-

βολή των διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιό-

τητες.  

Δ. Την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποί-

ησης και κομποστοποίησης,  

Ε. Εποπτεύει και συντονίζει τα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζονται 

στον Δήμο.  Προτείνει, σε συνεργασία με την υπηρεσία, νέα προγράμματα και βελτιώσεις 

επί των υπαρχόντων.  

ΣΤ. Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου (άρθρο 15.6) και τις δρά-

σεις για τα αδέσποτα ζώα. Την περισυλλογή και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων,  

*** 

7.- Στον Παναγιώτη Στασινό του Σταμάτη, Αντιδήμαρχο  Δημόσιας Υγείας, προ-

στασίας Γ΄ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπια-

κών σταθμών, ισότητας Φύλων. 

Α. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας εκ του Διεύθυνσης Κοι-

νωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών (άρθρο 16.3), του Γραφείου ο Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ΄ Ηλικίας (άρ-

θρο 16.2.3.) και του Γραφείο Ισότητας Φύλων: 

Β. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες 

των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Δημόσια Υγεία και Γ΄ Ηλικία, 

την Παιδική Μέριμνα και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και την  Ισότητα Φύλων, ιδίως : 
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(α) τη δημόσια (συλλογική ή και ατομική ) υγιεινή και υγεία, 

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

γραμμάτων, δράσεων και μέτρων πρόνοιας, προστασίας, υποστήριξης και φροντίδας για 

τα βρέφη και τα ανήλικα παιδιά,  τους ηλικιωμένους, κάθε είδους και περίπτωσης,  τα ά-

τομα με αναπηρίες (ΑμεΑ),  

(γ) τη διασφάλιση της ισότητας και της ίσης νομικής και πραγματικής μεταχείρισης 

των γυναικών σε όλους τους τομείς και την προστασία αυτών όπως και των ανήλικων 

ατόμων από κάθε μορφή βίας εντός και εκτός οικογένειας, 

(δ).  την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, 

με ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και μελέτη και εφαρμογή 

σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων, λ.χ. παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρε-

φοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 

ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μίσθωση ακινήτων για 

στέγαση βρεφονηπιακών σταθμών, 

(ε). την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, 

(στ)  την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των 

οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ή εκτάκτων 

προγραμμάτων δημόσιας υγείας, που εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, ή προ-

γραμμάτων δημόσιας υγείας, 

(η). την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτι-

κού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και την ευθύνη λειτουργίας παιδικών εξοχών, 

(θ) τη  σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμό και  εφαρμογή προγραμμάτων προώθη-

σης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων εντός των διοικητικών  ορίων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή του εργα-

λείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», με 

την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρ-

χής της ισότητας των φύλων. 

 

ΙΙΙ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε την άσκησητων ε-

ξής αρμοδιοτήτων: 
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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. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους, μεταβιβάζουμε και την  αρμοδιότη-

τα τέλεσης πολιτικών γάμων.  

 

V. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να 

είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

 

VΙ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών 

από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που 

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του 

 

VΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων :  

(α) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σωτηρίου Κουτσοβέλη του Χρήστου,  που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Κυρίτσης του Ηλία. 

(β) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Κυρίτση του Ηλία, που απου-

σιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σωτήριος Κουτσοβέλης του Χρήστου. 

(γ)  Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αμαλίας Ποντίκα του Λάμπρου,  που α-

πουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Φώσκολος του Γεωργίου.  

(δ)  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Φώσκολου του Γεωργίου, που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος Αμαλία Ποντίκα του Λάμπρου. 

(ε) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Σταυρογιάννη του Χρήστου, 

που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μουστάκας του Ιωάννη. 
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(στ) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Στασινού του Σταμάτη, που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μουστάκας του Ιωάννη. 

 

VΙΙΙ. 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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