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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ∆ΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ
Ο Χαράλαµπος Βλάχος γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Μαρούσι, στις 6-2-1968. Ολοκλήρωσε
τόσο τη δηµοτική, όσο και τη µέση εκπαίδευση σε σχολεία του Αµαρουσίου, και κατόπιν φοίτησε στη
Νοµική Σχολή Αθηνών (Νοµικό Τµήµα).
Ακολούθως, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1995-1996 παρακολούθησε µεταπτυχιακό πρόγραµµα
(Master of Laws) στο δίκαιο περιβάλλοντος στο Πανεπιστήµιο του Kent (University of Kent) της Μ.
Βρετανίας.
Έλαβε άδεια άσκησης επαγγέλµατος δικηγόρου Αθηνών, οπότε και εγγράφηκε στον οικείο
∆ικηγορικό Σύλλογο το έτος 1995. Από τότε ασκεί το επάγγελµα της ελεύθερης δικηγορίας,
διατηρώντας γραφείο στο Μαρούσι και επί της οδού Β. Σοφίας αριθµ. 22. Από δε του έτους 2004 έχει
προάχθηκε σε ∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Παράλληλα, από το έτος 2001 απασχολείται ως νοµικός Σύµβουλος της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Κυκλοφορίας του ∆ήµου Αµαρουσίου (∆.Ε.Κ.∆.Α.), καθώς επίσης έχει εκπροσωπήσει το
∆ήµο Αµαρουσίου σε ποικίλες δικαστικές και εξώδικες νοµικές υποθέσεις.
Από την 10ετή και πλέον επαγγελµατική του δραστηριότητα, που έχει αναπτύξει στο
Μαρούσι, έχει αποκτήσει αφενός ευρεία πελατεία αποτελούµενη κατά κύριο λόγο από κατοίκους και
δηµότες Αµαρουσίου, αφετέρου έχει χειρισθεί µεγάλο κύκλο υποθέσεων µε διαφορετικά αντικείµενα.
Από την 5ετή και πλέον ενασχόλησή του ως Νοµικός Σύµβουλος της ∆.Ε.Κ.∆.Α, έχει
χειρισθεί όλο τον κύκλο των νοµικών και άλλων υποθέσεων της ∆ηµοτικής αυτής Επιχείρησης
(δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση, συµµετοχή στη διαµόρφωση, εισήγηση και υλοποίηση
αποφάσεων, υποστήριξη λειτουργίας του οικείου ∆ιοικητικού Συµβουλίου κλπ), και έχει συνεργασθεί
επ’ ευκαιρία της δραστηριότητάς του αυτής µε όλο το ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Αµαρουσίου,
αποκτώντας έτσι πέρα από τις επαγγελµατικές, φιλικές και κοινωνικές σχέσεις µ’ αυτό.
Επίσης, έχει χειρισθεί επιτυχώς διάφορες νοµικές υποθέσεις του ∆ήµου Αµαρουσίου ενώπιον
δικαστηρίων όλων των βαθµίδων και όλων των αντικειµένων που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (υποθέσεις απαλλοτριώσεων, τέλους περιβάλλοντος, φωτισµού και καθαριότητας,
πολεοδοµικές κλπ).
Από το έτος 2000 είναι παντρεµένος µε την Μαρουσιώτισσα, Ιωάννα Πορτόλου, και από το
γάµο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Ελένη 5 και τον ∆ηµήτρη 3 ετών.
Προέρχεται από οικογένεια που ζει και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στο Μαρούσι από
το έτος 1950.
Μάλιστα, ο πατέρας του, ∆ηµήτριος Βλάχος, ∆ικηγόρος, εκλέγεται από το έτος 1964 µέχρι το
1967, και έκτοτε από το 1982 µέχρι σήµερα ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αµαρουσίου µετέχοντας στη
σηµερινή διοίκηση, και έχοντας διατελέσει Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος Νοµικών Προσώπων και
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων.
Επίσης, ο θείος του, Χρήστος Βλάχος, Μαθηµατικός, εκλέχθηκε µε το χρίσµα του ΠΑΣΟΚ
∆ήµαρχος Αµαρουσίου επί δύο τετραετίες, κατά το διάστηµα από το έτος 1983 µέχρι το έτος 1990.

