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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»  (Α’ 87), περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 «Μπορεί να 

αναθέτει, χωρίς αμοιβή την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων 
δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου» 

3. Το από 28/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας αιρετών Δήμου Χαλανδρίου 
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 325Β/12-2-

2014), όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1036/Β/3-6-2015, ΦΕΚ 

907/Β/4-4-2016 και ΦΕΚ 313/Β/2017 και ισχύει. 
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου 

    
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
    Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως εντεταλμένους 

Συμβούλους χωρίς αμοιβή, με θητεία από 11/11/2019 μέχρι την 6/11/2021 
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους αναθέτει την εποπτεία 
και τον συντονισμό σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργιών του Δήμου, ως 

ακολούθως: 
 

 
 

 
 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΕΞΩΗΔ-ΔΜΩ



 
 

1. Τον κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του 
μεταβιβάζει τις  αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης  και 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Διαχείρισης 
Ανακυκλώσιμων Υλικών. 
 

2. Τον κ. Δημήτριο Χριστουλάκη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης  και 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα καθαριότητας, 
περιβάλλοντος και κίνησης οχημάτων. 
 

3. Τον κ. Νικόλαο Πράσσο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζει 
τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης  και 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα πολιτισμού και 
συγκεκριμένα των εκδηλώσεων του ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ Δήμου Χαλανδρίου. 

 
4. Τον κ. Ιωάννη Λαδόπουλο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του 

μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης  και 
αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Προληπτικής Ιατρικής 

και συγκεκριμένα του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής 
(Σ.ΚΕ.Π.Ι.). 
 

5. Την κ. Ευγενία Κατούφα ως Εντεταλμένη Σύμβουλο και της μεταβιβάζει 
τις αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα οικογένειας και 
ισότητας των δύο φύλων, εθελοντισμού, του τμήματος Λειτουργίας των 
Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Δ/νσης 

Κοινωνικής Μέριμνας, την ευθύνη λειτουργίας της επιτροπής 
αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων – ωφελουμένων του 

προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» 
στο Δήμο Χαλανδρίου και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών. 
 

 
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου θα 

γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με την αντίστοιχη οργανική μονάδα, τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο και το Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή 
άλλης αδυναμίας, τα καθήκοντα του απουσιάζοντα ή κωλυόμενου 

Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, για τις μεταβιβασθείσες ως ανωτέρω 
αρμοδιότητες, θα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.  

Από την παρούσα Απόφαση  δεν προκαλείται  καμία δαπάνη εις βάρος του 
δημοτικού προϋπολογισμού.  
Η παρούσα    Απόφαση    να   δημοσιευθεί   στην   ιστοσελίδα  του Δήμου, στο 

πρόγραμμα    «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  και   στον  πίνακα   ανακοινώσεων  του  Δημοτικού 
Καταστήματος.        

 
 
  

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
             

 

 

        ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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