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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 

του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και 

την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν.4623/2019. 

3. Τα με αριθμ. πρωτ. 20772/30-8-2019, 20784/1-9-2019, 20785/1-9-2019 και 20820/2-9-2019 

Πρακτικά Ορκωμοσίας του Δημάρχου καθώς και των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι 

αναδείχθηκαν τακτικά μέλη σύμφωνα με τις με αριθμ. 582/19 και 628/19 Αποφάσεις του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 329/τ. Β΄/8-2-2017). 

5. Τις με αριθμ. 21238/6-9-2019 και 14991/1-9-2020 Αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό 

Αντιδημάρχων. 

6. Τη με αριθμ. 21403/9-9-2019 Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Εντεταλμένων Δημοτικών 

Συμβούλων. 

7. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και 

των Αντιδημάρχων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους με τις εξής αρμοδιότητες: 
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1. κ. Κλεοπάτρα Δεληγιάννη 

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Δημοτικού ΄Εργου, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την παρακολούθηση του Δημοτικού ΄Εργου και τον απολογισμό 

αυτού, όπως και για τα θέματα ευθύνης των δημοσίων σχέσεων και των εκδηλώσεων, που αφορούν στο 

αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της δημοτικής αρχής και των δημοτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, 

ανατίθεται η αρμοδιότητα για τα θέματα των Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δημοτικής Χορωδίας, της 

Δημοτικής Παιδικής Θεατρικής Ομάδας, όπως και τα θέματα της αστικής χλωρίδας και πανίδας της 

πόλης και της μέριμνας ειδικότερα για τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας, που συνεπάγεται και την 

ευθύνη για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα. Επίσης ανατίθεται η 

μέριμνα για τα θέματα της Επικοινωνίας και του Γραφείου Τύπου του Δήμου, όπως και της διαρκούς 

ενημέρωσης και επικοινωνίας με τη Δημοτική Ομάδα καθώς και η προετοιμασία του Δήμου και των 

Υπηρεσιών του, σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες των 

αρμόδιων Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και της Περιφέρειας Αττικής. 

 
2. κ. Ιωάννη Δημάκη 

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Καθημερινότητας και Προστασίας του Πολίτη 

Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της 

οργάνωσης και διοίκησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου, της διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν στις 

λαϊκές αγορές, και των θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολίτη στην πόλη και της φύλαξης 

των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, ανατίθεται η αρμοδιότητα για την καταγραφή και τη μέριμνα 

της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως και η επικοινωνία με 

τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ναών της πόλης. 

 
3. κ. Παναγιώτη Γιατζίδη 

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στα θέματα της 

οργάνωσης και διοίκησης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, των κοινωνικών δομών και των 

συναφών δράσεων με κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη. Επιπρόσθετα, ανατίθεται η αρμοδιότητα για 

την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα. 

 

4. κα Λίλα Βαρμπομπίτη 

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πολιτιστικών Φορέων & Δομών Υγείας της Πόλης 

Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για τις επαφές με τους Πολιτιστικούς Φορείς της Πόλης για τον 

συντονισμό και την διεκπεραίωση των αιτημάτων τους για συνεργασία, την υποστήριξη δράσεων και 
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την συμμετοχή τους σε Προγράμματα, όπως και για την εποπτεία και την μέριμνα των υπηρεσιών που 

αφορούν στις Δομές και τα Προγράμματα Προάσπισης της Υγείας των Πολιτών μας. 

 

5. κ. Οδυσσέα Νασιμπιάν 

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, Νεολαίας & Συμμετοχικότητας 

Ανατίθενται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση για τις υπηρεσίες του Δήμου και για την εξυπηρέτηση των πολιτών (Smart City), την 

εισαγωγή καλών πρακτικών Καινοτομίας από δόκιμες εφαρμογές, όπως και για την παρακολούθηση 

των θεμάτων που αφορούν στις δραστηριότητες για την Νέα Γενιά και τις δράσεις για διεύρυνση της 

Συμμετοχικότητας και Τοπικής Δημοκρατίας, όπως το Πρόγραμμα Προσομοίωσης Δημοτικού 

Συμβουλίου κ.ά. 

 
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της 

πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 
 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

 ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 
 
Κοιν/ση:      
ΦΑΔ 
Γραφείο Δημάρχου     
Φάκελο Αντιδημάρχων 
Ενδιαφερόμενους 
Πρ/νους Δ/νσεων και Τμημάτων   
Γραφείο Γενικού Γραμματέα      
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