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Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 19 

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, 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. Το άρθρο 66 παρ.6 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 

4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019, αναφορικά με τους ανεξάρτητους 
Δημοτικούς Συμβούλους. 

3.Το άρθρο 2 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το άρθρο 44 του ν.3979/11 «Θεσμικά ζητήματα Ο.Τ.Α.»  

4. Την υπ' αριθμ. 28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/Β/17-04-2019) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/ 2010», όπως 

ισχύει».  
5 Το άρθρο 92 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ.3 ε΄ 
άρθρου 3 του ν.4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 
(αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού , σύμφωνα 

με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.083 κατοίκους. 
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού έχει πέντε (5) Δημοτικές 

Ενότητες.  
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8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού μπορεί να ορισθούν έξι (6) 
Αντιδήμαρχοι πλέον δύο (2) άμισθων.  

9. Το άρθρο 98 του ν.4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021) περί ορισμού 
άμισθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – τροποποίηση του άρθρου 59 του 
ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο (.....Σε δήμους ή δημοτικές ενότητες 

δήμων, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας από φυσικές καταστροφές, μπορούν να ορίζονται έως δύο (2) 
επιπλέον άμισθοι αντιδήμαρχοι, πλέον των οριζομένων.....). 

10.  Τις αριθμ.82/59633/20-08-2019 και 48/22119/7-4-2020 και εγκυκλίους 
του ΥΠ.ΕΣ. «Ορισμός Αντιδημάρχων.»  

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.3244/Β/22-07-
2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12.  Τις με αρ.πρωτ.: 7248/6-8-2021 , 9075/12-10- 2021  αποφάσεις Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

13. Τις αριθμ. 857/2021,  136/2021   Αποφάσεις Δημάρχου με θέμα : 
«Ορισμός Αντιδημάρχων».  

14. Την υπ’ αριθμ. 5/2022  απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Αποδοχή 
παραίτησης Αντιδημάρχων». 
15. Την υπ’ αριθμ. 809/85741/19.11.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ορισμός 

Αντιδημάρχων.»  
16. Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, στην θέση των 

παραιτηθέντων Αντιδημάρχων και για το υπόλοιπο της θητείας αυτών 
τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2γ του άρθρου 5 του ν. 4623/19 και της 
809/85741/19.11.2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, και τους μεταβιβάζει 

αρμοδιότητες ως εξής: 
 

1.Τον κ. Ιωάννη Σούρρα καθ' ύλην άμισθο  Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει 

τις αρμοδιότητες Οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα :  
α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών 

μονάδων της Διεύθυνσης και πιο συγκεκριμένα:  
ι) Του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών  

ιι) Του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  
ιιι) Του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας  

β) Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης 
οχημάτων και πιο συγκεκριμένα: 
ι) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, 

διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) 
μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό 

με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.  
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ιι) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την 
κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους 

συντήρησης.  
ιιι) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των 

οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου. 
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του 

Δημάρχου.  
Επιπροσθέτως ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

2. Την κ. Γεωργία Κωνσταντάγκα καθ' ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο και της 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου 

και ειδικότερα :  
α) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου. 

β) Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του 

Δήμου καθώς και του φωτισμού Δημοτικών κτιρίων .  
γ) Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες 
εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.  
δ) Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου.  

ε) Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του 
Δημάρχου.  

Επιπροσθέτως ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

3. Την κ. Αναστασία Φουρνάρη καθ' ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο και της 

μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος και 
ειδικότερα :  
α) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 

των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων του Τμήματος και πιο 
συγκεκριμένα:  

i) Του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  
β) Την εποπτεία και ευθύνη για την λειτουργία Δημοτικών Λαϊκών αγορών, 
εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και 

την χορήγηση των σχετικών αδειών.  
γ) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος εκτός του Γραφείου 

διαχείρισης Κοιμητηρίων.   
δ) Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες 
εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.  
ε) Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του 

Δημάρχου. 
στ) Oρίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

4. Τον κ. Σωτήριο Πανουργιά καθ' ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ύδρευσης και ειδικότερα :  

α) Έχει την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων και συντήρησης Υποδομών και πιο συγκεκριμένα: 
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i) Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης επισκευής και καλής λειτουργίας των 
δικτύων Ύδρευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου 

νερού(γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές).  
β) Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες 
εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.  

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του 
Δημάρχου. δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών 
και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ιστιαίας 

Αιδηψού.  
Επιπροσθέτως ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

5. Τον κ. Κυριάκο Βογιατζή   ως καθ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο  και του 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Αθλητισμού, Διαχείρισης Κοιμητηρίων και 
Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα και ειδικότερα:  

α. Αρμοδιότητες Αθλητισμού 
ι) Μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την 

προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης 
στους κατοίκους.  

ιι) Μεριμνά για τη κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι 
άθλησης).  

ιιι) Μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του 
μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.  

ιιιι) Άσκεί εποπτεία επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με 
διυπουργική απόφαση. 

β. Αρμοδιότητες Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
ι) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του 

Δήμου.  
ιι) Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.  
ιιι) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των 
κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

δημοτικών κοιμητηρίων. 
ιιιι) Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των 

κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των 
λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων. 

γ. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία 
καταφυγίων κ.λπ.). 
 

6. Τον κ. Δαυίδ Σταματονικολό  ως  καθ ύλην και κατά τόπον έμμισθο 

Αντιδήμαρχο  και του μεταβιβάζει: 
Α) Τις καθ’ υλην αρμοδιότητες πρωτογενούς τομέα ειδικότερα: 

i) Του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής εκτός της  μέριμνας για τα αδέσποτα 
ζώα. 

ii) Του Γραφείου Αλιείας 
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iii) της εποπτείας εκτέλεσης εργασιών που σχετίζονται με την αγροτική 
οδοποιία. 

Β). Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας (εκτός της 
Δ.Κ Ιστιαίας) και ειδικότερα: 

ι) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

ιι) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που 
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 
ιιι) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη 

δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 
ιιιι) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση 

των προβλημάτων τους.  
 

7. Τον κ. Ιωάννη Μαρινά καθ' ύλην  έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας και 
Δημόσιας Υγείας και του μεταβιβάζει : 

Α). Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης. 
 ι). Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών 

για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ιι). Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και 
δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. 

ιιι). Μεριμνά για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της 
προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Β. Αρμοδιότητες σε θέματα Δημόσιας υγείας 

Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας. 
  

8. Τον κ. Αγγελή Μισιρλή καθ' ύλην και κατά τόπον  άμισθο Αντιδήμαρχο με 

θητεία έως την λήξη ισχύος των αποφάσεων κήρυξης του Δήμου μας 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και του 

μεταβιβάζει : 
Α) Τις καθ’ύλην αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας ειδικότερα :  
ι) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και  

Εθελοντισμού. 
ιι) Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες 
εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων  

Β). Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας και της 
Δ.Ε  Ωρεών ειδικότερα: 
 ι) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που   

 εκτελούνται  με αυτεπιστασία στις  δημοτικές ενότητες. 
 ιι) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση 

των προβλημάτων τους.    
Επιπροσθέτως ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 
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9. Τον κ. Γεώργιο Ανδρέου  κατά τόπον  άμισθο Αντιδήμαρχο για την Δ.Ε 
Αρτεμισίου με θητεία έως την λήξη ισχύος των αποφάσεων κήρυξης 

του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας και του μεταβιβάζει : 

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που   
εκτελούνται  με αυτεπιστασία στην δημοτική ενότητα. 

β) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση 
των προβλημάτων τους. 
 

10.   Τον κ. Αμανατίδη Ισαάκ  ως καθ ύλην και κατά τόπον άμισθο 

Αντιδήμαρχο με θητεία από 14/1/2022 έως 22/2/2022 και του μεταβιβάζει: 
Α) Τις  καθ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Αποχέτευσης και ειδικότερα:  

ι) Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Αποχέτευσης του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων και συντήρησης Υποδομών και πιο συγκεκριμένα την 
εποπτεία και ευθύνη συντήρησης επισκευής και καλής λειτουργίας των 

δικτύων Αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων και των εγκαταστάσεων  
επεξεργασίας λυμάτων (δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός). 

Β). Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την Δ.Ε Αιδηψού και του μεταβιβάζει: 
ι) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που   

εκτελούνται  με αυτεπιστασία στην δημοτική ενότητα. 
ιι) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση 
των  προβλημάτων τους. 

 
Β. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Αμανατίδη Ισαάκ ως  

καθ ύλην και κατά τόπον άμισθο Αντιδήμαρχο με θητεία από  23/2/2022, 
τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2γ του άρθρου 5 του ν. 4623/19 και της 

809/85741/19.11.2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, και του μεταβιβάζει 
αρμοδιότητες ως εξής: 
 Α).  Τις  καθ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Αποχέτευσης και ειδικότερα:  

 ι) Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Αποχέτευσης του Τμήματος    
 Τεχνικών Έργων και συντήρησης Υποδομών και πιο συγκεκριμένα την 

εποπτεία και ευθύνη συντήρησης επισκευής και καλής λειτουργίας των 
δικτύων Αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων και των εγκαταστάσεων  
επεξεργασίας λυμάτων (δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός). 

Β). Τις κατά τόπον αρμοδιότητες για την Δ.Ε Αιδηψού και του μεταβιβάζει: 
ι) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που   

εκτελούνται  με αυτεπιστασία στην δημοτική ενότητα. 
ιι) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση 

των προβλημάτων τους. 
 

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή 
να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  

Δ. 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.  
Ε. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σούρρα που απουσιάζει ή 

κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος  
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β. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Αναστασίας Φουρνάρη που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Πανουργιάς, 

γ.) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σωτήριου Πανουργιά που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αγγελής Μισιρλής,  

δ). Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αγγελή Μισιρλή που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Πανουργιάς  

ε. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Γεωργίας Κωνσταντάγκα που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αγγελής Μισιρλής. 
στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Ιωάννη Μαρινά  που απουσιάζει ή 

κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ισαάκ Αμανατίδης. 
ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ισαάκ Αμανατίδη που απουσιάζει ή 

κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαρινάς. 
η.  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δαυίδ Σταματονικολού που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σούρρας. 

θ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Ανδρέου που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Πανουργιάς. 

ι. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κυριάκου Βογιατζή που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαρινάς. 

κ.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να 
ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αναστασία Φουρνάρη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 
 

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 Ιστιαίας Αιδηψού και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
               ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 
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