
Προς τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού  Συµβουλί ου, 

του ∆ήµου Αγ ί ου ∆ηµητρίου. 

Μετά  από  είκοσι χρόνια συνεχούς συµµετοχής στα πολιτικά  δρόµενα του 
δήµου µας, ως εκλεγµένη δηµοτική  σύµβουλος, νιώθω απεριόριστη 
ευγνωµοσύνη και τιµή, προς όλους του συµπολίτες µας που µε εµπιστεύτηκαν 
όλα αυτά  τα χρόνια και µε εξέλεγαν συνεχώς, να τους εκπροσωπώ  στο δηµοτικό  
συµβούλιο της πόλης µας. 

Κατά  την 20ετη αυτή  Θητεία µου διατέλεσα Αντιδήµαρχος, άµισθος 
Πρόεδρος επιτροπών και µέλος διαφόρων άλλων επιτροπών. Από  όποια Θέση 
και αν βρέθηκα, πάντα ενεργούσα µε µόνο και αδιαπραγµάτευτο γνώµονα, το 
δηµόσιο συµφέρον του δήµου µας και των συµπολιτών µας. 

Λόγω επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, που πιθανόν να 
µε κρατήσουν µακριά  από  την χώρα για µεγάλα χρονικά  διαστήµατα, αποφάσισα, 
µετά  από  ώριµη σκέψη, πως είναι εντιµότερο την δεδοµένη στιγµή, να υποβάλω 
την παραίτησή  µου από  δηµοτική  σύµβουλος, καθώς Θα αδυνατώ  να 
ανταποκριθώ  στις υποχρεώσεις αυτής της θέσης. 

Στις τελευταίες εκλογές του 2019 συµµετείχα στο ψηφοδέλτιο και 
εκλέχθηκα µε την Ανεξάρτητη ∆ηµοτική  Παράταξη «∆ΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ», µε 
επικεφαλής τον Παναγιώτη Λασκαρίδη, έναν άνθρωπο νέο, αξιόλογο, δραστήριο, 
µε ήθος και όραµα για την πόλη µας. Θα συνεχίσω, ως ενεργό  µέλος της 
παράταξης αυτής, να στηρίζω από  όποια Θέση και µε όποιο τρόπο µπορώ, τον 
Παναγιώτη Λασκαρίδη, που µε έκανε να πιστέψω ότι έχει την Θέληση και την 
δύναµη να αλλάξει τον τόπο µας, πάντα προς το καλύτερο και ίσως αν µου το 
επιτρέψουν οι υποχρεώσεις µου, να βρεθούµε ξανά  συνυποψήφιοι στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο. 

Ευχαριστώ  από  καρδιάς, όλους του συµπολίτες µας που µε 
εµπιστεύτηκαν όλα αυτά  τα χρόνια, τους εργαζόµενους του δήµου µας, µε τους 
οποίους είχαµε µια άψογη συνεργασία και τους συναδέλφους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, που µοιραστήκαµε όλα αυτά  τα χρόνια τις αγωνίες και τις σκέψεις 
µας, για µία καλύτερη πόλη. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλώ  να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, που προβλέπει ο 
νόµος, για την αντικατάστασή  µου στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο. 

Αγιος ∆ηµήτριος, 10/03/2022 

Μετά  τιµής 

Αναστασία ∆ούρου 

∆ηµοτική  Σύµβουλος 

µε την παράταξη «∆ΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» 
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