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ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 5 
Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 58 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 "Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης"  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης"  όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 
παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018, «Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την 
αναπλήρωση του Δημάρχου αντίστοιχα και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 Α΄/09.08.2019). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018), «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  και  το 

άρθρο 91 του Ν. 4804/21, ΦΕΚ-90 Α/5-6-21 αναφορικά με την παραίτηση 
αιρετών.  

4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, με θέμα : «Ορισμός 
Αντιδημάρχων». 
5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021, με θέμα : «Ορισμός 

Αντιδημάρχων». 
6. Την υπ΄ αριθμ. 857/11157/20-10-2021 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: 

«Ορισμός Αντιδημάρχων». 
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7. Την υπ΄ αριθμ. 136/1535/23-2-2021 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : 
«Ορισμός Αντιδημάρχων». 

8. Την υπ’ αριθμ. 255/7-1-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Σούρρα Ιωάννη   
από τα καθήκοντα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων και 

Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων.   
9. Την υπ’  αριθμ. 259/7-1-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Μισιρλή Αγγελή   

από τα καθήκοντα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και 
Αγροτικής οδοποίιας.   
10. Την υπ’ αριθμ. 257/7-1-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Πανουργιά 

Σωτήριου   από τα καθήκοντα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Ύδρευσης.   
11. Την υπ’ αριθμ. 258/7-1-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Λιάκου Χρήστου   

από τα καθήκοντα του κατά τόπον  Αντιδημάρχου Δ.Ε Λιχάδος.   
12. Την υπ’ αριθμ. 254/7-1-2022 επιστολή παραίτησης της κ. Κωνσταντάγκα 
Γεωργίας  από τα καθήκοντα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου  Καθαριότητας, 

Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου.   
13. Την υπ’ αριθμ. 256/7-1-2022 επιστολή παραίτησης της κ. Φουρνάρη 

Αναστασίας   από τα καθήκοντα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής 
και Περιβάλλοντος.   

14. Την υπ’ αριθμ. 252/7-1-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Βογιατζή 
Κυριάκου  από τα καθήκοντα του καθ’ ύλην  άμισθου Αντιδημάρχου  
Αθλητισμού.   

15. Την υπ’ αριθμ. 253/7-1-2022 επιστολή παραίτησης του κ. Αμανατίδη 
Ισαάκ  από τα καθήκοντα του καθ’ ύλην  άμισθου Αντιδημάρχου  

Αποχέτευσης.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Α. Αποδέχεται τις επιστολές παραίτησης των Αντιδημάρχων που ορίστηκαν με 
τις αριθμ. α) 857/2021 (αριθμ. πρωτ.: 11157/20-10-2021) και β) 136/2021 

(αριθμ. πρωτ.: 1535/23-2-2021) αποφάσεις Δημάρχου με θέμα «Ορισμός 
Αντιδημάρχων» και συγκεκριμένα: 
1.  Την με αριθμ. πρωτ. 255/7-1-2022  επιστολή παραίτησης του κ. Ιωάννη 

Σούρρα, από το αξίωμα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων 
και Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 
2. Την με αριθμ. πρωτ. 259/7-1-2022  επιστολή παραίτησης του κ. Αγγελή 
Μισιρλή, από το αξίωμα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας 

και Αγροτικής οδοποιίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 
παρ. 4 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 257/7-1-2022  επιστολή παραίτησης του κ. Σωτήριου 
Πανουργιά, από το αξίωμα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Ύδρευσης, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010 όπως 

ισχύει. 
4. Την με αριθμ. πρωτ. 258/7-1-2022  επιστολή παραίτησης του κ. Χρήστου 

Λιάκου, από το αξίωμα του κατά τόπον  Αντιδημάρχου Δ.Ε Λιχάδος , σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010 όπως 

ισχύει. 
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5. Την με αριθμ. πρωτ. 254/7-1-2022  αίτηση παραίτησης της κ. Γεωργίας 
Κωνσταντάγκα , από το αξίωμα του καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Καθαριότητας, 

Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το 
άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 256/7-1-2022  αίτηση παραίτησης της κ. Αναστασίας 
Φουρνάρη, από το αξίωμα του καθ’ ύλην  Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και 

Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 
του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 
7. Την με αριθμ. πρωτ. 252/7-1-2022  επιστολή παραίτησης του κ. Κυριάκου 

Βογιατζή , από το αξίωμα του καθ’ ύλην άμισθου  Αντιδημάρχου Αθλητισμού, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.3852/2010 

όπως ισχύει. 
8. Την με αριθμ. πρωτ. 253/7-1-2022  επιστολή παραίτησης του κ. Ισαάκ 
Αμανατίδη , από το αξίωμα του καθ’ ύλην  άμισθου Αντιδημάρχου 

Αποχέτευσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του 
Ν.3852/2010 όπως ισχύει. 

 
Β. Απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως Αντιδημάρχων   

του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σύμφωνα με τα οριζόμενα  των υπ’ αριθμ. 
136/1535/23-2-2021 και 857/11157/20-10-2021 αποφάσεων Δημάρχου 
Ιστιαίας Αιδηψού. 

 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιστιαίας 
Αιδηψού. 

 
         Ο 
           ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 
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