
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Μακρυχώρι, 1/9/2017 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ       Α.Π.: 7149 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ   
 
Θέµα: Αντικατάσταση Αντιδηµάρχου. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  1226/2017 
Ο ∆ήµαρχος Τεµπών 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των 
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/08-06-2006 τ. Α’). 

3. Την ανάγκη για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου Τεµπών. 
4. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Τεµπών  
5. Την υπ’ αριθ. 337/2017 απόφασή του ∆ηµάρχου Τεµπών µε την οποία ορίστηκε ο Τσιαπλές 

Θωµάς του Κων/νου ως κατά τόπον Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Τεµπών για την ∆ηµοτική 
Ενότητα Γόννων. 

6. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 7134/2017 αίτηση  παραίτησης του Αντιδηµάρχου κ. Τσιαπλέ Θωµά του 
Κων/νου 

7. Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδηµάρχου κ. Τσιαπλέ Θωµά του Κων/νου πριν από τη 
λήξη της θητείας του. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
     Α. Αντικαθιστά τον µέχρι σήµερα ορισθέντα ως κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆Ε Γόννων, κ. 
Τσιαπλέ Θωµά του Κων/νου λόγω παραίτησης του, κάνοντας δεκτή την αριθ. πρωτ.  7134/2017 
αίτηση του . 
     Β. Ορίζει Αντιδήµαρχο στη θέση του αντικατασταθέντα, για το υπόλοιπο διάστηµα της θητείας, 
δηλαδή    µέχρι    31/8/2019,    την      κ. Τσιόπα Γεωργία του Ζήση µε τις αποδοχές της οργανικής 
της θέσης, διατηρώντας  τις ίδιες  αρµοδιότητες, δηλ. είναι υπεύθυνη για τα θέµατα: των Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος, Ποιότητας ζωής και Πρασίνου όπως λεπτοµερώς αναγράφονται στον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
     Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρίθµ. 337/2017 προηγούµενη απόφαση (περί ορισµού 
Αντιδηµάρχων), όπως  έχει. 
 
          Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου. 

Η παρούσα ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της έως ότου καταργηθεί από µεταγενέστερη 
όµοια πράξη. 
 

Ο  ∆ήµαρχος  Τεµπών 
 

Κων/νος Κολλάτος 


