
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Μακρυχώρι, 14/2/2023 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                    Αριθ. πρωτ.1069 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  197/2023 
 

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

8.  Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 809/85741/2021: Ορισμός Αντιδημάρχων 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/10 (παρ.7 άρθρο 59 Ν.3852/10, 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ48/22119/07.04.2020) όπου οι 

άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίζονται σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του ανώτατου 

αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε δήμο. 

10.  Το  γεγονός ‘ότι στο Δήμο Τεμπών μπορεί να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και 

δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με την αριθ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ48/22119/07.04.2020 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει 
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12. Τις αριθ. 71893/12.10.22 (ΑΔΑ: 931Γ46ΝΠΙΘ-54Ξ) και  71438/1.9.22 (ΑΔΑ: 68Α346ΝΠΙΘ-

56Δ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη του Δήμου σε 

κατάσταση  έκτακτης ανάγκης 

13. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 59 Ν. 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 98 

του Ν. 4842/21 ¨…Σε δήμους ή δημοτικές ενότητες δήμων, που έχουν κηρυχθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, μπορούν να 

ορίζονται έως δύο επιπλέον (2) άμισθοι  αντιδήμαρχοι…¨ 

14. Την υπ΄αριθμ. 1568/2022 απόφαση δημάρχου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Τροποποιεί-Συμπληρώνει την αριθ. 1568/2022 απόφαση και ορίζει τους κατωτέρω 

δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους αντιδημάρχους του Δήμου Τεμπών με θητεία 

έως 31/12/2023 και τους μεταβιβάζει τις καθ΄ ύλη και κατά τόπου  αρμοδιότητες ως 

εξής:  

 

- Τον κο Γεώργιο Νικολάου του  αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και 

συντονισμό των δράσεων σε θέματα  που αφορούν τα παράλια της Δ.Ε κάτω 

Ολύμπου. 

Συγκεκριμένα: 

α)Καθαριότητα και ανακύκλωση των παραλιακών οικισμών της Τ.Κ. Αιγάνης β) 

καθαριότητα, επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των λαϊκών αγορών των 

παραλιών, γ) την ναυαγοσωστική κάλυψη της χαρακτηρισμένης 

πολυσύχναστης παραλίας, δ) την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, 

εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες 

αρμοδιότητες. 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Νικολάου που απουσιάζει ή 

κωλύεται ασκεί ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος. 

 

- Τον κο Νικόλαο Μητσογιάννη του αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και 

συντονισμό των δράσεων σε θέματα  που αφορούν αγροτικά ζητήματα 

Συγκεκριμένα: 

α) θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και ΕΛ.Γ.Α 

β) την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Μητσογιάννη που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος κ. Ζήσης Γκανάτσιος. 

 

- Τον κο Κωνσταντίνο Ζαρδούκα του μεταβιβάζει την ευθύνη του τομέα της 

Πολιτικής Προστασίας  

     Συγκεκριμένα: 

     α) Του αναθέτει, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του            

συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων σε θέματα που αφορούν την 

ύδρευση στην ΔΕ Κάτω Ολύμπου.  

 β) την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 
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     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ζαρδούκα που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος. 

 

-  Τον κο Παναγιώτη Γκατζιόγια του μεταβιβάζει την ευθύνη του τομέα της 

Πολιτικής Προστασίας  

     Συγκεκριμένα: 

     α) Του αναθέτει, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του            

συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων σε θέματα που αφορούν την 

καθαριότητα και το πράσινο όλων των τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε Νέσσωνος 

 β) την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 

     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Γκατζιόγια που απουσιάζει 

ή κωλύεται ασκεί ο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Κρικώνης. 

-  

 
Β. Ενεργούν σε συνεννόηση με τους καθ΄ύλην και κατά τόπου Αντιδημάρχους , όταν 

ανακύπτουν θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητάς τους. 

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

μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου 

Δ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης 

οικονομικής απολαβής.  

Ε. Να κοινοποιηθεί στους προαναφερόμενους Αντιδημάρχους και τους Προϊσταμένους 

των υπηρεσιών του Δήμου  

ΣΤ.  Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. 

Ζ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   

 

Ο  Δήμαρχος  Τεμπών 

 

                                                                     Γεώργιος Μανώλης 
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