
          
 
 
 

                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Χαϊδάρι,  31 -08-2021 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αρ. Πρωτ. οικ. 15105 
         ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ   
    
      

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων συμβούλων» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι Ο Υ  

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/2011) “Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», περί 

εξουσιοδότησης υπογραφών.            
4. Την υπ΄ αρίθμ. 15897/4-9-2020 Απόφασή μας «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την αριθμ. 15104/31 -08-2021 Απόφαση Δημάρχου «Ορισμός 
Αντιδημάρχων».   

5. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν επιφορτισθεί με διευρυμένους τομείς αρμοδιοτήτων. 
6. Την ανάγκη καλύτερης κάλυψης όλων των τομέων των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου και της 

εύρυθμης λειτουργίας αυτών. 
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β’/2013), όπως 

τροποποιήθηκε  (ΦΕΚ 603/Β΄/2019) και ισχύει.  
8. Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των δημοτικών θεμάτων σε 

συνδυασμό με την επιθυμία μας να προβούμε στο βέλτιστο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων της 
Δημοτικής Αρχής. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους, ως Εντεταλμένους Δημοτικούς 
Συμβούλους και τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω 
δράσεων του Δήμου, ως εξής: 

 
1. Την Δήμητρα Δούμουρα, εντεταλμένη δημοτικό σύμβουλο, με ευθύνη τον συντονισμό και τον 

σχεδιασμό των δράσεων σε θέματα κοινωνικής φροντίδας της τρίτης ηλικίας, την εποπτεία των 
τριών Κέντρων Φιλίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου μας, καθώς και 
την διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών για την 
προστασία της τρίτης ηλικίας. 

 
2. Τον Γεώργιο Βελέντζα, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, Ανάπτυξης Πρασίνου, Παιδικών χαρών και 

Αθλητισμού με ευθύνη τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των παιδικών χαρών, τη 
διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, την εποπτεία των Τμημάτων Αθλητισμού, Αθλητικών 
Υποδομών & Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Δ/νσης Νεολαίας Αθλητικών και Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών, καθώς και τη διατύπωση εισηγήσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.  
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3. Τον Ευάγγελο Ζεβόλη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με ευθύνη την οργάνωση, τον συντονισμό 
και την εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου καθώς και την διατύπωση εισηγήσεων για την 
περεταίρω βελτίωση της λειτουργίας του. 

 
4. Την  Μαρία Κοντογιάννη, εντεταλμένη δημοτικό σύμβουλο για την οργάνωση, τον συντονισμό και 

την εποπτεία των απαραίτητων δράσεων για την προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων 
ζώων καθώς και την  διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.  

  
 Εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους για την υπογραφή με εντολή 
Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους αναθέτουμε εγγράφων. 

  
 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, τους ανωτέρω εντεταλμένους συμβούλους 
αναπληρώνει ο Δήμαρχος. 

  
 Η θητεία των Εντεταλμένων Συμβούλων ορίζεται σε ένα (1) έτος.   
 
 Η ανάκληση του Εντεταλμένου Συμβούλου πριν την λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με 
απόφαση Δημάρχου. 

 
 

      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                         

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 
 
 
 
 

Κοινοποίηση (αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
Οριζόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Αντιδήμαρχοι 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

  Δ/νσεις και Τμήματα του Δήμου 
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