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Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7687/503/07-07-2022 απόφασης 
Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων” και ορισμός Αντιδημάρχου.  
 

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 17  
          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, 48/22119/7-4-2020 και 
809/85741/19.11.2021 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, 636/04-02-2022 και 

Α164/3-8-2022 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί 
κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας. 

13. Την υπ’ αριθμ. 453/19/14.01.2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : 
«Ορισμός Αντιδημάρχων» 

14. Την υπ’ αριθμ. 153/2224/16.03.2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : 
«Αποδοχή παραίτησης άμισθου Αντιδημάρχου » 

15. Την υπ’ αριθμ. 503/7687/7.7.2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/453/14-01-2022 απόφασης Δημάρχου περί 
«Ορισμού Αντιδημάρχων» 

16. Την υπ’ αριθμ. 740/10578/19.9.2022 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/453/14-01-2022 απόφασης Δημάρχου περί 

«Ορισμού Αντιδημάρχων». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 503/7687/7-7-2022 προηγούμενη απόφαση 
μας με την οποία είχαμε ορίσει :  
1. Τον κ. Ιωάννη Σούρρα ως καθ' ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και τον 

ορίζουμε ως καθ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες όπως αυτές 
αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 453/19/14.01.2022 και 740/10578/19-9-2022 

αποφάσεις Δημάρχου. 
2. Την κ. Γεωργία Κωνσταντάγκα ως καθ' ύλην άμισθη Αντιδήμαρχο και 

την ορίζουμε ως καθ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες όπως αυτές 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 453/19/14.01.2022 απόφαση Δημάρχου. 
3. Την κ. Αναστασία Φουρνάρη ως καθ' ύλην άμισθη Αντιδήμαρχο και την 

ορίζουμε ως καθ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες όπως αυτές 
αναφέρονται στις με αριθμ. 453/19/14-1-2022 και 1076/67/7-2-2022 

Αποφάσεις Δημάρχου. 
4. Τον κ. Αγγελή Μισιρλή ως καθ' ύλην και κατά τόπον έμμισθο 
Αντιδήμαρχο και τον ορίζουμε ως 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 με 

αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθμ. 453/19/14-1-2022 
Απόφαση Δημάρχου. 
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Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 453/19/14.01.2022 προηγούμενη απόφαση 
μας με την οποία είχαμε ορίσει :  

1. Τον κ. Κυριάκο Βογιατζή ως καθ' ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και τον 
ορίζουμε ως καθ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες όπως αυτές 
αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 453/19/14.01.2022 και 740/10578/19-9-2022 

αποφάσεις  Δημάρχου. 
 

Γ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Λιάκο κατά τόπον έμμισθο 

Αντιδήμαρχο για την Δ.Ε Λιχάδος με θητεία σύμφωνα με τις  διατάξεις της 
παρ. 2γ του άρθρου 5 του ν. 4623/19 και της 809/85741/19.11.2021 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες:  
α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στη δημοτική ενότητα.  

β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που 
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.  

γ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας.  

δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 
και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 

προβλημάτων τους.  
ε) Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο, 

της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού, 
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Λιχάδος   
στ) Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο, 

της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και 
διαχείρισης απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Λιχάδος καθώς και της 

λήψης όλων των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιών σε χώρους 
εναπόθεσης απορριμμάτων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας.  

ζ) 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  

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

 
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Λιάκου που απουσιάζει ή 

κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Πανουργιάς.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 453/19/14-1-2022  απόφαση Δημάρχου 

όπως σχετικά έχει τροποποιηθεί.  
 

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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