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ΘΕΜΑ: Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων - Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 280/22 απόφασης 
Δημάρχου περί  ορισμού Αντιδημάρχων - αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων   για την  εποπτεία και τον συντονισμό 

δράσεων του Δήμου Λευκάδας, λόγω παραίτησης Εντεταλμένης Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη. 

 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

          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 συμπληρώθηκε από τις δ/ξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 44 του 3979/2011 περί ανάθεσης, χωρίς αμοιβή, της εποπτείας και του συντονισμού 
συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.  
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 παρ. 34 εδαφ. 1 περί σύστασης Δήμων του Ν. 3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του άρθρ. 44 του Ν. 
4555/18, περί συγκρότησης Δήμων. 
4. Τις δ/ξεις των άρθρων 75 και 76 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν περί  άσκησης αρμοδιοτήτων δημοτικών αρχών. 
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 89 του ν. 3463/2006 περί αναπλήρωσης του Δημάρχου κατά το διάστημα 
απουσίας του. 
6. Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3852/10 σχετικά με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, 
όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρ. 6 του Ν. 4555/18  και τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις του 
άρθρ. 50 του Ν. 4604/19. 
7. Τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010 σχετικά με υποχρεώσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχου και 
μελών επιτροπών. 
8. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85

Α
) περί ρυθμίσεων για το σύστημα διακυβέρνησης των 

δήμων και των περιφερειών. 
9. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας περί ανακήρυξης επιτυχόντος 
συνδυασμού και επιλαχόντων συνδυασμών για το Δήμο Λευκάδας κατά τις δημοτικές εκλογές της 26

ης
 

Μαΐου 2019 και της 2
ης

 Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών 2019-2023. 
10. Το γεγονός ότι η Δ.Σ. Νίκη Κατωπόδη είχε οριστεί με την υπ΄αριθ. 280/05.01.2022 απόφαση 
Δημάρχου Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα απασχόλησης και τουρισμού καθώς και σε θέματα 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής ισότητας των φύλων. 
11.  Την υπ΄αριθ. 1181/17.01.2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ. 
280/05.01.2022 απόφαση Δημάρχου και εκτός των άλλων ορίστηκε η Εντεταλμένη Σύμβουλος  κα Νίκη 
Κατωπόδη ως υπεύθυνη του Προγράμματος  «Υγιείς Πόλεις» και «ΚΕΠ Υγείας» στο Δήμο Λευκάδας. 
12. Την από 09-09-2022 δήλωση παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κας Νίκης Κατωπόδη. 
13.Την υπ΄αριθ. 21193/12.09.2022 διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου με την οποία από 10-09-2022 
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καθίσταται αυτοδικαίως οριστική η από 09.09.2022 υποβληθείσα παραίτηση της Δημοτικής Συμβούλου 
κας Νίκης Κατωπόδη. 
14. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 
 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τροποποιούμε λόγω παραίτησης της Εντεταλμένης Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη την υπ΄αριθ. 280/22 
απόφαση Δημάρχου περί  ορισμού Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων   για την  εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του 
Δήμου Λευκάδας, ως ακολούθως: 
 Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Χαρίλαο Σολδάτο του Δημητρίου ως Εντεταλμένο Σύμβουλο 
στον οποίο αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων αυτού, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου 
μεταβιβάζοντας προς αυτόν την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων, 

με θητεία έως   μέχρι   31/12 /2022 ως εξής:   
 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.  

 Μεριμνά για την: 
- Πραγματοποίηση προγραμμάτων δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους τουριστικούς 
επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. 

- Για την  τουριστική προβολή, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας & συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και 
εκτός της χώρας κλπ.  

- Για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής. 
 

Β. Ορίζουμε την Δημοτική Σύμβουλο Μαργέλη Μαρία συζ. Σπυρογιάννη ως Εντεταλμένη Σύμβουλο 
στην οποίο αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων αυτής, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου 
μεταβιβάζοντας προς αυτήν την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων, 

με θητεία έως   μέχρι   31/12 /2022 ως εξής:   
 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ συζ. ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Μεριμνά για την άσκηση Κοινωνικής   Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. 
 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. 280/05-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΥΒΩΛΙ-ΒΥ4) απόφαση Δημάρχου. 
 Η παρούσα να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας  και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
 
 
 
 
 

   Ο   Δήμαρχος  
 

 

                                                                                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ 
 
          
          Εσωτερική διανομή: 
Γρ. κ. Δημάρχου 
Γρ. Γεν. Γραμματέα 
Οριζόμενους Δημοτικούς Συμβούλους 
Προϊσταμένους Δ/νσεων 
Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων 
Δημοτικές Ενότητες 
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