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ΘΕΜΑ  : Συμπλήρωση υπ΄αριθ.πρωτ.46970/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου 

[ΑΔΑ : ΨΤΝΑΩΛΚ-ΑΟΧ ]. 

 

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  47 του Ν.4647/2019 (A΄ 204), με τις οποίες προστέ-

θηκε παράγραφος 7 στο τέλος του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄ ) 

5.- Την με αρ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφω-

να με την οποία δίνεται η δυνατότητα στο Δήμαρχο ορισμού και άμισθων αντιδημάρχων    

( ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ).  

6.- 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. 

7.- 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. 

8.- 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. 

9.- 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  

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

11.- 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]. 

12.-Tην υπ.αριθμ.πρωτ.35477/06-09-2019 απόφασή μας [ΑΔΑ: 7ΜΛ5ΩΛΚ-ΩΙΡ], 

σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους, 

13.- Την υπ.αριθ.πρωτ.46970/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ: ΨΤΝΑΩΛΚ-ΑΟΧ ] 

σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων - Καθορισμός και επανα-
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προσδιορισμός αρμοδιοτήτων τους-εναρμόνισή τους στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερι-

κών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, 

14.-την υπ.αριθ.πρωτ.17612 /07-05-2021 απόφασή μας [ΑΔΑ : ΨΨΑ5ΩΛΚ-ΒΜΟ ] 

για μερική ανάκληση υπ.αριθ.πρωτ.46970/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου και 

15.- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Συμπληρώνουμε την υπ.αριθ.πρωτ. 46970/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ: 

ΨΤΝΑΩΛΚ-ΑΟΧ ] σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων - Καθορι-

σμός και επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων τους-εναρμόνισή τους στον ισχύοντα Οργα-

νισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, ως εξής : 

1.- τον Κωνσταντίνο Ξεφλούδα του Σπυρίδωνα, από τη Δημοτική Παράταξη 

«ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο  Πολιτικής Προστασί-

ας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων του Δήμου Λα-

μιέων, θεμάτων πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας)  και με 

την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης και του  

μεταβιβάζουμε τους εξής τομείς ευθύνης και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων [με πα-

ραπομπή σε άρθρα του νέου ΟΕΥ του Δήμου Λαμιέων]. 

Α). την  εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων  Κίνησης 

και Συντήρησης Οχημάτων εκ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (άρθρο 19.2) και του  Αυτο-

τελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 11). 

Β). 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 19.2). 

Γ). Την ευθύνη και τον Συντονισμό των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας και της 

διαχείρισης κρίσεων [άρθρο 11] με  τη διατύπωση εισηγήσεων για σχεδιασμό της πολιτι-

κής προστασίας και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκα-

τάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ιδιαίτερα:  

Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του  Τμήματος Πολιτικής Προστασίας [άρ-

θρο 11], ως υποστηρικτική δομή του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντι-

μετώπισης Κινδύνων και έχει ως αντικείμενα όσα προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 
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4662/2020, όπως αυτός ήθελε τροποποιηθεί και ισχύσει, που είναι αρμόδιο [Τμήμα] για 

να:  

• Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την 

πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με 

τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 

στις διατάξεις του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.  

• Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., τη σύσταση των 

οποίων προβλέπει το άρθρο 15 του ν. 4662/2020, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί και 

ισχύσει.  

• Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας. 

• Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή 

του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτί-

μησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.  

• Συντάξει και επικαιροποιεί Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός 

της χωρικής Επικράτειας του Δήμου.  

• Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., 

εισηγήσεις: α. Στον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προ-

στασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης. β. Στο 

Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. γ. Παρέχει 

γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.. δ. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής 

υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς. 

Δ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

[άρθρο 18.1] της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο 

18], πλην των θεμάτων σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία των Λαϊκών Αγορών 

και για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και 

της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελ-

τίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσε-

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

με τον υπεύθυνο για τις Υποδομές Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο. 

Ε). Να ασκεί την Εποπτεία και τον Συντονισμό της δράσης των Κοινοτήτων του 

Δήμου Λαμιέων και την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και 
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δράσεων στις Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων, με τα τεχνικά μέσα και μηχανήματα που θα 

διατίθενται εκ του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων (άρθρο 19.2).   

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

εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.  

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

Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

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

Δημοτικής Ενότητας. 

*** 

ΙΙ. Στον ανωτέρω ορισθέντα Εντεταλμένο Σύμβουλο, μεταβιβάζουμε και την άσκη-

ση των εξής αρμοδιοτήτων: 

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

σκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας 

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

διότητάς τους. 

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

αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει  την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 

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

πτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων όσων συνά-

πτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αριθ.πρωτ.46970/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ: 

ΨΤΝΑΩΛΚ-ΑΟΧ]. 

Η υπ.αριθ.46977/19-11-2020 απόφασή μας, για τον τρόπο διαχείρισης μηχανημά-

των έργου και λοιπών οχημάτων,  καταργείται.  

 

ΙΙΙ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
2/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1/ Στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω Εντε-
ταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο 
 2/ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου 
Λαμιέων 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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