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                            ΠΡΟΣ: 

          Όπως πίνακας αποδεκτών 
    

 

 

ΘΕΜΑ  :   Μερική ανάκληση υπ΄αριθ.πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασης Δημάρ-

χου [ΑΔΑ : Ψ779ΩΛΚ-ΔΝ4]. 

 

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-

ου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 

άλλα επείγοντα ζητήματα»]. 
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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 των  άρθρων  9 και 21 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999): Κύρω-

ση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης αρμοδιότη-

τας  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),και 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.- Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι 

και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.  

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

«Ορισμός Αντιδημάρχων». 

13.- 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. 

14.- 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]. 
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15.- την υπ.αριθ.πρωτ.35476/06-09-2019 απόφασή μας [ΑΔΑ: 6ΠΕΟΩΛΚ-1ΞΥ] 

για τον ορισμό Αντιδημάρχων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.  

16.- την υπ.αριθ.πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ : Ψ779ΩΛΚ-ΔΝ4] 

για ορισμό έμμισθων Αντιδημάρχων. Καθορισμός-   επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων 

τους με εναρμόνισή τους στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαμιέων. 

17.- Το γεγονός ότι, η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της  αποτελεσματικής παρο-

χής των υπηρεσιών και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας από απόψεως οργά-

νωσης, δυνατοτήτων, προσβασιμότητας στην επέμβαση και διαχειριστικής αποτελεσματι-

κότητας, επιβάλει την οργανωτική αναδόμηση και τον ενιαίο συντονισμό και ενοποίηση 

στην  εποπτεία και λειτουργία των εξής Τμημάτων : (α) του  Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτι-

κής Προστασίας (άρθρο 11 του ισχύοντος Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαμιέων), (β) του Τμήματος  Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων εκ της Διεύθυνσης Περι-

βάλλοντος (άρθρο 19.2) και (γ) της εποπτείας  και διαχείρισης όλων των Κοινοτήτων 

του Δήμου Λαμιέων, καθόσον για το σκοπό αυτό και για την εκτέλεση όλων των απαιτού-

μενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων, διατίθενται όλα τα τεχνικά μέσα και μηχανή-

ματα του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων. Εξάλλου στην ίδια εποπτεία θα 

πρέπει να ενταχθεί και η  ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας 

πρωτογενούς τομέα, η οποία σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται σε αυτή, αφού και για 

την εκτέλεση  των σχετικών  τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων, διατίθενται τα ίδια τε-

χνικά μέσα και μηχανήματα του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων. Με το 

τρόπο αυτό και την αναδόμηση αυτή, επιτυγχάνεται ο ενιαίος σχεδιασμός και ο συντονι-

σμός και έτσι διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των αντίστοι-

χων Τμημάτων, ενώ αποφεύγεται τυχόν επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η δημιουργία σύγ-

χυσης στην εκπόρευση εντολών στην εκτέλεση των σχετικών έργων. Εξάλλου το Τμήμα 

Υπηρεσίας Δόμησης του άρθρου 25 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

το τελευταίο διάστημα,  έχει να αντιμετωπίσει δυσεπίλυτα νομικής φύσεως ζητήματα  ό-

πως [ενδεικτικά:] την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, εφαρμογή  νόμων, δια-

ταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων αυθαιρέτων κατασκευών, τροποποίηση-

αναθεώρηση ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων, ε-

φαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων], οπότε υφίσταται η ανάγκη για την 

ανάθεση της εποπτείας και της ευθύνης  λειτουργίας του σε νομικό, γιατί έτσι  διασφαλίζε-

ται, η κατά το δυνατόν  νομιμότητα των σχετικών πράξεων και αποφάσεων.  Τέλος το α-
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ντικείμενο της Δημοτικής Αστυνομίας έχει συνάφεια με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δή-

μου και η αποτελεσματική λειτουργία της εξασφαλίζεται με την ανάθεση της Εποπτείας της 

και του Συντονισμού της δράσης της, σε αυτόν που ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Μετά 

ταύτα, εξέλιπε ο λόγος σύστασης του Τομέα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,  Πο-

λεοδομικού Σχεδιασμού, αυτεπιστασίας,  Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, 

Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λαμίας και Δημοτικής 

Αστυνομίας, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί και να ανακληθεί μερικά η υπ. αριθ. 

πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασή μας, που ορίζει τον Αντιδήμαρχο, υπεύθυνο του Τομέα 

αυτού.  

18.- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου και την ανάγκη ορισμού έμμισθων και ά-

μισθων αντιδημάρχων για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και 

της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ανακαλούμε μερικώς, την υπ.αριθ.πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ : 

Ψ779ΩΛΚ-ΔΝ4] όσον αφορά τον ορισμό του  Κωνσταντίνου Σταυρογιάννη του Χρήστου, 

από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ», ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλο-

ντος και Κλιματικής Αλλαγής,  Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αυτεπιστασίας,  Πολιτικής Προ-

στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων της Δημοτι-

κής Ενότητας Λαμίας και Δημοτικής Αστυνομίας και όσον αφορά τις αρμοδιότητες που του 

είχαν ανατεθεί, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αριθ.πρωτ.46968/19-11-2020 απόφασή μας [ΑΔΑ : 

Ψ779ΩΛΚ-ΔΝ4]. 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1/ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
2/ Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1/ Στους οριζόμενους με την υπ.αριθ. 
46968/19-11-2020 απόφασή μας Αντιδη-
μάρχους 
2/ Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου 
Λαμιέων 
 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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