
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μακρυχώρι, 02/09/2019 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                          Αριθ. πρωτ.6087 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   
 
 
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων. 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  1617/2019 
 

Ο Δήμαρχος Τεμπών 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του 
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, 
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

4. 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. 3 ε' άρθρου 3 
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 
3465/Β/28.12.2012 για τον Δήμο Τεμπών , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του 
ανέρχεται στους 13.712 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τεμπών έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες. 

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι. 

8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

9. Την υπ’ αρίθμ. 31/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. 

10. Το πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών του Δήμου Τεμπών. 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.1545/Β΄/5.5.2017) 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως 

Αντιδημάρχους του Δήμου Τεμπών με θητεία από 01/09/2019 μέχρι 01/11/2021, 

εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως 

εξής: 

1. τον κ. Αθανάσιο Καραναστάση του Γεωργίου, με αντιμισθία, κατά τόπον 

Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γόννων και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών του Αυτοτελούς 

Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού Περιαστικού  Πρασίνου όπως 

λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί 

ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζαρδούκας του Νικολάου  

2. τον κ. Γεώργιο Νικολάου του Ιωάννη, με τις αποδοχές της οργανικής του 

θέσης, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και για 

τη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής 

όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μητσογιάννης του Χρήστου 

3. τον κ. Κωνσταντίνο Ζαρδούκα του Νικολάου, με αντιμισθία, κατά τόπον 

Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου και καθ΄ ύλην με τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος των 

Τεχνικών Υπηρεσιών όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καραναστάσης 

του Γεωργίου 

4. τον κ. Νικόλαο Μητσογιάννη του Χρήστου, με αντιμισθία, κατά τόπον 

Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου και καθ΄ ύλην με τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Υποστήριξης 

και συγκεκριμένα των Αυτοτελών Τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας, των 

Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος 

Νικολάου του Ιωάννη 

5. τον κ. Παναγιώτη Γκατζόγια του Παντελή, άμισθο, κατά τόπον 

Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος και καθ΄ ύλην με τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: Υπεύθυνος για τα θέματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μητσογιάννης του 

Χρήστου 

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



να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  

Γ. 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 

Δ.  Οι Αντιδήμαρχοι , ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους: θα εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτελούν τις 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της 

Ποιότητας Ζωής. Θα εισηγούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των 

Τμημάτων την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την 

τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος Θα ασκούν τις 

αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του κώδικα ή άλλων σχετικών 

Νόμων. Στον αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Μητσογιάννη του Χρήστου εκχωρεί την 

αρμοδιότητα υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών 

σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν 

εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με 

αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα 

σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νικολάου του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο 

και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται 

από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Γκατζόγια του Παντελή. 

ΣΤ.  Στον αντιδήμαρχο κ.  Αθανάσιο Καραναστάση του Γεωργίου ανατίθεται η 

τέλεση Πολιτικών γάμων 

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν 

υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Ο  Δήμαρχος  Τεμπών 

 

                                                                     Γεώργιος Μανώλης 


