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ΠΡΟΣ:
Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δημάρχου για ορισμό άμισθου Αντιδημάρχου φυσικών καταστροφών και Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου - Καθορισμός αρμοδιοτήτων του.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»], 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 επιλαχόντων 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 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»], 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΕΚ Α΄ 134 και με το άρθρο 47 Ν.4647/2019
[ΦΕΚ Α΄ 204] προστέθηκε η παρ.7 και με το άρθρο 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ A' 190),
στο τέλος της παρ. 7 προστέθηκαν τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.
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4.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45): 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 Χώρας», σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 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.
7.- Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(υπ.αριθ,11247/28-12/2012 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ Β’ 3465), 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) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι, ενώ με το άρθρο 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ Α΄190΄)
προστέθηκαν και δύο (2) επιπλέον άμισθοι Αντιδήμαρχοι σε δήμους που έχουν κηρυχθεί
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές.
10.- τις υπ. αρ. 6917/20-09-2020 και 1057/12-03-2021 και 7473/06-09-2021 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα πολιτικής Προστασίας με τις οποίες ο Δήμος Λαμιέων κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις,
πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στα όρια του Δήμου Λαμιέων.
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 (ΑΔΑ: 7ΜΛ5ΩΛΚ-ΩΙΡ ) απόφαση μας
σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους, την υπ. αριθ.
πρωτ.46970/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ: ΨΤΝΑΩΛΚ-ΑΟΧ ] σχετικά με τον ορισμό
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Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με καθορισμό- επαναπροσδιορισμό αρμοδιοτήτων
τους και εναρμόνισή τους στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λαμιέων, 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 την
υπ.αριθ.πρωτ.17614/07-05-2021 απόφασή μας [ΑΔΑ : Ψ31ΩΩΛΚ-08Β] για συμπλήρωση
της υπ.αριθ.πρωτ. 46970/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου.
13.- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την ανάγκη ορισμού έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και
της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι! Ορίζουμε τον Αθανάσιο Αργύρη του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο από τη
Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως άμισθο Αντιδήμαρχο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και
δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν
από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου και
ως Εντεταλμένο Σύμβουλο υπεύθυνο στα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας).
ΙΙ! Στον ορισθέντα άνω άμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε τους εξής καθ’ ύλην
τομείς ευθύνης και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων [με παραπομπή σε άρθρα του
νέου ΟΕΥ του Δήμου Λαμιέων].
(i) ως άμισθο Αντιδήμαρχο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου :
• Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων,
εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών [ισχυρές βροχοπτώσεις,
πλημμύρες] στις 18-09-2020 στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου.
(ii). ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, υπεύθυνο στα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας):
Α! Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
[άρθρο 18.1] της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης [άρθρο
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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 βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ιδίως επί των εξής θεμάτων :
1.- Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του αγροτικού τομέα στα όρια του
Δήμου καθώς και η καταγραφή ελλείψεων έργων αγροτικής υποδομής.
• Η συνεργασία με υπηρεσίες Περιφέρειας, Υπουργείου, για την προώθηση ζητημάτων αγροτικής ανάπτυξης.
• Η εκπόνηση μελετών, σύνταξης σχεδίων και υλοποίησης προγραμμάτων για την
αγροτική ανάπτυξη του Δήμου.
• Η συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη τοπικών φορέων για την εισαγωγή καινοτομιών στην αγροτική παραγωγή.
• Η εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης αγροτών.
• Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου.
• Εισηγείται στην Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία
και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
• Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
• Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής
και ζωικής παραγωγής.
• Η πληροφόρηση και ο προσανατολισμός των δικαιούχων δημοτών για την ένταξή
τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
• Η διοργάνωση και λειτουργία εκθέσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης.
• Ελέγχει τα δικαιολογητικά για νομιμοποίηση υφισταμένων σημείων υδροληψίας
αγροτικής άρδευσης, για ανόρυξη νέων σημείων υδροληψίας αγροτικής άρδευσης και
εισηγείται την αδειοδότηση ή μη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας.
• Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
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• Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση
αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις.
• Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από
τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών
προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
• Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον
αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων, για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά
για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
• Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
• Εισηγείται για την χορήγηση / ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
• Εισηγείται για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
• Εισηγείται για την χορήγηση αδειών παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους
προϊόντα σε λαϊκές αγορές.
• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών γεωτρήσεων.
• Έλεγχο της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
• Έλεγχο της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπογείων υδάτων και έργων
αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
• Εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
• Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του Δήμου που
καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
• Προώθηση της συγκρότησης ομάδων παραγωγών και στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.
• Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη
διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
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• Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής
παραγωγής.
• Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στην κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων.
• Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
• Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει
τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής
παραγωγής.
• Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου.
• Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων.
• Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
• Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
• Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για
τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών
προϊόντων και αδειών, λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, τα
οποία και εποπτεύει.
Β ! Γενικά είναι αρμόδιος :
• για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου,
• για την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
• για την εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.),
των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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• για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για
τη δράση του.

***

ΙΙΙ!. Στον ανωτέρω ορισθέντα Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής
αρμοδιοτήτων:
1/ Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας
προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς 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 εμπίπτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων όσων συνάπτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.
ΙV! Στον ανωτέρω ορισθέντα Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζουμε και την αρμοδιότητα
τέλεσης πολιτικών γάμων.
V! Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι
μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
VΙ! Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
VΙΙ! Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ξεφλούδας του Σπυρίδωνος.
VΙΙΙ! Η θητεία του ανωτέρω, λήγει στην ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης
κήρυξης της ανωτέρω περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση, αρχίζει την 07/11/2021
και λήγει την 31/12/2022.
ΙΧ! Η παρούσα απόφαση μας, ισχύει από 7η Νοεμβρίου 2021.
Χ! 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 ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1/ Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω
Αντιδημάρχους
2/ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου
Λαμιέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EFTHYMIOS KARAISKOS
Ημερομηνία: 2021.11.07 16:03:47

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ:
1/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
3/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
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