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Απόφαση Δημάρχου Αρ. 1/2023 

Ο Δήμαρχος Κύθνου 
 

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) και από 

το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους. 

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. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809 Α.Π.: 85741/19.11.2021 ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ 

6. Την με αρ. 411/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΟΨΩΛ9-Φ9Ζ) Απόφαση περί Ορισμού Αντιδημάρχων Κύθνου και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 του Ν. 3852/2010) και ορισμός εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου 

7. Το γεγονός της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του Αντιδημάρχου κ. Φιλιππαίου Κωνσταντίνου του 

Γεωργίου, 

8. Το γεγονός ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ του ορισθέντος με την προαναφερόμενη απόφαση 

Αντιδημάρχου κ. Φιλιππαίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, έπειτα από την προφορική του δήλωση 

πρόθεσης παραίτησης από τη θέση του Αντιδημάρχου, ενώπιον του Προέδρου του Δ.Σ. και των 

υπολοίπων μελών της δημοτικής παράταξης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ανακαλεί τον ορισμό του κ. Φιλιππαίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ως αντιδημάρχου, για τους 

προαναφερόμενους αιτιολογημένους λόγους και πριν τη λήξη της θητείας του. 

Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, θα ασκεί ο Δήμαρχος.  

Ως προς τα υπόλοιπα, διατηρείται σε ισχύ, η με αριθμ. 411/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΟΨΩΛ9-Φ9Ζ) προηγούμενη 

απόφαση του Δημάρχου. 

Β. 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 και στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Ο Δήμαρχος Κύθνου 

 

Γαρδέρης Γ. Σταμάτιος 

ΑΔΑ: 99ΤΟΩΛ9-Σ3Ζ
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