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ΘΕΜΑ: Οριςμόσ Αντιδθμάρχων με κθτεία από 07/11/2021 ζωσ και 06/11/2022 - Χοριγθςθ 

εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ εγγράφων «Με εντολι Δθμάρχου» 

Ο Διμαρχοσ πάρτθσ 

Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1. Το άρκρ. 88, 89 Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Αϋ 114). 

2. Τα άρκρ. 1, 2, 9, 58, 59, 61 Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Αϋ/2010), όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

3. Το άρκρ. 92 Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Αϋ/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

το άρκρ. 33§1 Ν. 4483/2017 «υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου 

οργάνωςθσ & λειτουργίασ των ΔΕΥΑ – υκμίςεισ ςχετικά με τθν οργάνωςθ τθ λειτουργία τα 

οικονομικά και το προςωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Πμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ – 

Μθτρϊο Ρολιτϊν & άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 107/31.07.2017). 

4. Το άρκρ. 283 παρ. 12 Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Αϋ/2010), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε και ιςχφει με το άρκρ. 68§1 Ν. 4604/2019 «Ρροϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ 

ιςότθτασ των φφλων, πρόλθψθ & καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ – υκμίςεισ για τθν 

απονομι ικαγζνειασ – Διατάξεισ ςχετικζσ με τισ εκλογζσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ – Λοιπζσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 50/26.03.2019). 

5. Τo Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 

αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ – Ρρόγραμμα ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι¨ – υκμίςεισ για τον 

εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ – υκμίςεισ για τθν 

αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 

ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ – Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν 

& άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 133/Αϋ/19.07.2018). 

6. Τισ διατάξεισ Ν. 1250/1982 «Ρερί τθσ κακιζρωςθσ του Ρολιτικοφ Γάμου» (ΦΕΚ 

46/Αϋ/07.04.1982). 

7. Τθν εγκ. ΤΠΕ 82/59633/20.08.2019 με κζμα «Οριςμόσ Αντιδθμάρχων» (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-

5ΑΜ). 

8. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (ΟΕΥ) του Διμου Σπάρτθσ (ΦΕΚ Βϋ 2982/30.07.2017). 
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9. Τα επίςθμα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ ζτουσ 2011 (Απόφ. ΓΡ 

191/20.03.2014 – ΦΕΚ 698/Βϋ/2014) για το Διμο Σπάρτθσ, ςφμφωνα με τα οποία ο 

πλθκυςμόσ του ανζρχεται ςτουσ 35.259 κατοίκουσ. 

10. Το γεγονόσ ότι ο Διμοσ Σπάρτθσ αποτελείται από επτά (7) Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. 

11. Το γεγονόσ ότι ςφμφωνα με διάταξθ του άρκρ. 59 παρ. 7 Ν. 3852/2010 θ οποία προςτζκθκε 

με το άρκρ. 47 Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Αϋ) ςτο Διμο πάρτθσ μποροφν να οριςτοφν ζωσ δφο 

(2) Άμιςκοι Αντιδιμαρχοι. 

12. Τθν εγκ. ΤΠΕ 90/59849/21.08.2019 με κζμα «Διαδικαςία Συγκρότθςθσ & Εκλογισ των 

Μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ & τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ» (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-

Ι08). 

13. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 19139/29.09.2020 Απόφαςθ Δθμάρχου Σπάρτθσ με κζμα «Οριςμόσ 

Αντιδθμάρχων με κθτεία από 01/10/2020 ζωσ και 30/09/2021 - Χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ 

υπογραφισ εγγράφων «Με εντολι Δθμάρχου» (ΑΔΑ: 9ΥΑ4Ω1Ν-12Δ). 

14. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 19412/30.09.2020 Απόφαςθ Δθμάρχου Σπάρτθσ με κζμα 

«Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. πρωτ. οικ. 19139/29.09.2020 Απόφαςθσ Δθμάρχου Σπάρτθσ με κζμα 

«Οριςμόσ Αντιδθμάρχων με κθτεία από 01.10.2020 ζωσ και 30.09.2021 – Χοριγθςθ 

εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ εγγράφων ¨Με εντολι Δθμάρχου¨» (ΑΔΑ: ΩΕΔ9Ω1Ν-ΡΛ). 

15. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 15963/02.09.2021 Απόφαςθ Δθμάρχου Σπάρτθσ με κζμα 

«Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. πρωτ. οικ. 19139/29.09.2020 Απόφαςθσ Δθμάρχου Σπάρτθσ με κζμα 

«Οριςμόσ Αντιδθμάρχων με κθτεία από 01.10.2020 ζωσ και 30.09.2021 – Χοριγθςθ 

εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ εγγράφων ¨Με εντολι Δθμάρχου¨» (ΑΔΑ: Θ7ΗΩ1Ν-Χ28). 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

Α. Οριςμόσ Αντιδθμάρχων 

Ωσ Ζμμιςκοι Αντιδιμαρχοι του Διμου Σπάρτθσ, με κθτεία από 7 Νοεμβρίου 2021 ζωσ και 6 

Νοεμβρίου 2022, ορίηονται οι ακόλουκοι Δθμοτικοί Σφμβουλοι: 

1. Ο κ. πυρίδων Μοιράγιασ του Γεωργίου, ωσ Αντιδιμαρχοσ Σεχνικϊν Ζργων & Τπθρεςιϊν 

Δόμθςθσ. 

2. Θ κα Γεωργία Δεδεδιμου του Κωνςταντίνου, ωσ Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν Θεμάτων & 

Ανάπτυξθσ. 

3. Θ κα Γεωργία Ηαχαράκθ-Αναςταςοποφλου του Δθμθτρίου, ωσ Αντιδιμαρχοσ Διοικθτικϊν 

Τπθρεςιϊν, Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ & Κοινωνικισ Πολιτικισ. 

4. Ο κ. Χριςτοσ Κανακάκοσ του Θεοδϊρου, ωσ Αντιδιμαρχοσ Επιχειρθματικότθτασ & 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

5. Ο κ. Ακανάςιοσ Καρλαφτθσ του Βαςιλείου, ωσ Αντιδιμαρχοσ Πολιτικισ Προςταςίασ, 

Δθμοτικισ Αςτυνομίασ & Διαχείριςθσ Αδζςποτων Ηϊων. 

6. Ο κ. Δθμιτριοσ Καπονικολόσ του Γεωργίου, ωσ Αντιδιμαρχοσ Κακαριότθτασ. 
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Β. Αναπλιρωςθ Δθμάρχου 

Όταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τα κακικοντα του ορίηεται να αςκεί ωσ Αναπλθρωτισ 

αυτοφ κατ’ άρκρ. 89 Ν. 3463/2006 ωσ ιςχφει, ο Αντιδιμαρχοσ Τεχνικϊν Ζργων & Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ 

κ. πυρίδων Μοιράγιασ του Γεωργίου και όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται τα κακικοντά του κα 

αςκοφνται από τθν Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν Θεμάτων & Ανάπτυξθσ, κα Γεωργία Δεδεδιμου του 

Κωνςταντίνου.  

 

Γ. Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων από τον Διμαρχο ςε Αντιδθμάρχουσ 

 
1.  Στον κ. πυρίδωνα Μοιράγια του Γεωργίου, ωσ κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Σεχνικϊν Ζργων & 

Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 
 
*α+  Οργάνωςθ, προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ:  

[i+ του Τμιματοσ Μελετϊν & Καταςκευισ Ζργων τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Χωροταξίασ 

Υπθρεςίασ Δόμθςθσ & Ρεριβάλλοντοσ, 

 [ii+ του Τμιματοσ Συγκοινωνιϊν Εγκαταςτάςεων & Συντιρθςθσ Υποδομϊν τθσ ίδιασ Δ/νςθσ, 

 [iii+ του Τμιματοσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ & Ελζγχου Καταςκευϊν και  

[iv+ του Τμιματοσ Χωροταξίασ Ρολεοδομικϊν Εφαρμογϊν & Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ τθσ 

ίδιασ Δ/νςθσ, 

 οι αρμοδιότθτεσ των οποίων ορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου και 
εν γζνει τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κείμενεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. 
 

*β+ Τον τελικό ςυντονιςμό τθσ κίνθςθσ και διάκεςθσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων 
του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Αντιδθμάρχουσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και 
Κακαριότθτασ. 

*γ+ Τθν τζλεςθ των πολιτικϊν γάμων. 

 
 

2. Στθν κα Γεωργία Δεδεδιμου του Κωνςταντίνου, ωσ κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν 
Θεμάτων & Ανάπτυξθσ ο Διμαρχοσ μεταβιβάηει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

*α+ Οργάνωςθ, προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ: 

 [i+ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν,  

[ii] του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Υποςτιριξθσ Αιρετϊν & Συλλογικϊν Οργάνων, όςον αφορά τισ 

αρμοδιότθτεσ Διοικθτικισ και Γραμματειακισ Υποςτιριξθσ Αιρετϊν και Συλλογικϊν Οργάνων 

και Δθμοτικϊν Ενοτιτων  

[iii] τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ,  

[v] του Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ & Οργάνωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ & 

Ανάπτυξθσ και  

[vi] του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ Επικοινωνιϊν & Διαφάνειασ τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ,  

οι αρμοδιότθτεσ των οποίων ορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου και 
εν γζνει τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κείμενεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. 
 
*β+ Τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό 

πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με 

αναμόρφωςθ, τθν ζκδοςθ και υπογραφι τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, 
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ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρ. 58 παρ. 1 περ. εϋ Ν 3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρ. 203 παρ. 1 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Αϋ) και τροποποιικθκε με το άρκρ. 14 παρ. 1 

Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Αϋ). 

*γ] Τθ ςφγκλθςθ, τθν Ρροεδρία και τον εν γζνει ςυντονιςμό των εργαςιϊν των ςυνεδριάςεων 
τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ των Αντιδθμάρχων. 

[δ+ Τον ςχεδιαςμό τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ τθσ αποςτολισ και των 
ςτόχων τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, κακϊσ και τθν εφαρμογι προγραμμάτων και ενεργειϊν για τθν 
υλοποίθςθ τθσ επικοινωνιακισ αυτισ πολιτικισ. 

[ε+ Τθ διαχείριςθ των ςχζςεων του Διμου με τον θλεκτρονικό και ζντυπο τφπο και τα μζςα 
μαηικισ ενθμζρωςθσ κακϊσ και τθν επιμζλεια τθσ ςφνταξθσ και προϊκθςθσ των 
δθμοςιευμάτων και των δελτίων τφπου του Διμου. 

[ςτ] Τον ςυντονιςμό και επίβλεψθ όλων των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν 
επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Σπάρτθσ. 

*η+ Τθν επίβλεψθ των εν γζνει εργαςιϊν για τθ ςφνταξθ νζου, ςφγχρονου Οργανιςμοφ 
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (ΟΕΥ) του Διμου Σπάρτθσ. 

[θ+ Τθν τζλεςθ πολιτικϊν γάμων. 

 

3. Στθν κα Γεωργία Ηαχαράκθ-Αναςταςοποφλου του Δθμθτρίου, ωσ κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο 

Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ & Κοινωνικισ Πολιτικισ τισ ακόλουκεσ 

αρμοδιότθτεσ: 

*α+ Οργάνωςθ, προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ: 

 [i]  τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, 

 [ii] τθσ Δ/νςθσ Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν,  

[iii+ των Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν Δθμοτικϊν Ενοτιτων,  

[iv] του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ, Ακλθτιςμοφ & Ρολιτιςμοφ, 

[v] του Τμιματοσ Τουριςμοφ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ, 

οι αρμοδιότθτεσ των οποίων ορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου και 
εν γζνει τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κείμενεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

*β+ Τον τελικό ςυντονιςμό και επίβλεψθ των ενεργειϊν για τθν Εμποροπανιγυρθ Μυςτρά, ςε 
ςυνεργαςία με τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο. 

*γ+ Τθν εφρυκμθ λειτουργία των δθμοτικϊν κτιρίων και του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου. 

[δ+ Τθν τζλεςθ των πολιτικϊν γάμων. 

 

4. Στον κ. Χριςτο Κανακάκο του Θεοδϊρου, ωσ κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Επιχειρθματικότθτασ & 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

*α+ Οργάνωςθ, προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ :  
[i] του Τμιματοσ Επιχειρθματικότθτασ & Απαςχόλθςθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ & 
Ανάπτυξθσ,  
[ii] του Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ, και 

γενικότερα τθν επιμζλεια και ςυντονιςμό των δράςεων για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ 
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περιοχισ μασ και των ςχζςεων του Διμου με τον Αγροτικό κόςμο τθσ περιοχισ μασ, πλθν των 

αρμοδιοτιτων που αφοροφν τθ μζριμνα για τα αδζςποτα ηϊα, 

 oι αρμοδιότθτεσ των οποίων ορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου και 

εν γζνει τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κείμενεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

 
[β] Τθν προϊκθςθ βζλτιςτθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Δθμοτικισ Αρχισ, δθμοτικϊν υπθρεςιϊν 

και Ρροζδρων των Κοινοτιτων του Διμου, και πιο ςυγκεκριμζνα: *i+ Τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

εξζλιξθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων του Διμου ςτα όρια των Κοινοτιτων. *ii+ Τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ κακθμερινότθτασ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων των Κοινοτιτων και 

οικιςμϊν, ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρροζδρουσ. Οι δράςεισ που προαναφζρκθκαν κα 

αςκοφνται από τισ εκάςτοτε αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου, εντόσ των ορίων του νόμου και 

μετά από λιψθ των αναγκαίων αποφάςεων από τα αρμόδια όργανα του Διμου. Για τθν 

εποπτεία και τον ςυντονιςμό τουσ, ο  Αντιδιμαρχοσ κα ςυνεργάηεται με τον Διμαρχο, τουσ 

κακ’ φλθν αρμόδιουσ Αντιδθμάρχουσ και τουσ Ρροζδρουσ των Κοινοτιτων. 

[γ] Τθν τζλεςθ των πολιτικϊν γάμων. 

 

5. Στον κ. Ακανάςιο Καρλαφτθ του Βαςιλείου, ωσ κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Πολιτικισ 

Προςταςίασ, Δθμοτικισ Αςτυνομίασ & Διαχείριςθσ Αδζςποτων Ηϊων, τισ ακόλουκεσ 

αρμοδιότθτεσ: 

*α+ Οργάνωςθ, προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ: 

 [i] του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν Χωροταξίασ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ & Ρεριβάλλοντοσ, πλθν των κεμάτων που 

αφοροφν τθ μζριμνα για τθ λειτουργία μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων για τθν αποκομιδι και 

διαχείριςθ των αποβλιτων, 

 [ii] του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, 

οι αρμοδιότθτεσ των οποίων ορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου και 
εν γζνει τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κείμενεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. 
 

*β+ Τθ μζριμνα, τον προγραμματιςμό, τθν παρακολοφκθςθ, τον ςυντονιςμό και τον ζλεγχο 
των κεμάτων που αφοροφν τθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων. 

[γ+ Τθν τζλεςθ των πολιτικϊν γάμων. 

 

6. Στον κ. Δθμιτριο Καπονικολό του Γεωργίου, ωσ κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Κακαριότθτασ, τισ 

ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

*α+ Οργάνωςθ, προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ λειτουργίασ:  

[i+ του Τμιματοσ Κακαριότθτασ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Χωροταξίασ Υπθρεςίασ 

Δόμθςθσ & Ρεριβάλλοντοσ κακϊσ και 

 [ii] τθν οργάνωςθ, προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ζλεγχο των 

αρμοδιοτιτων που αφοροφν τθ μζριμνα για τθ δθμιουργία και τθν καλι λειτουργία 

μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων για τθν αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων του Τμιματοσ 

Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ & Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ ίδιασ Δ/νςθσ,  

όπωσ περιγράφονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου και εν γζνει τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ κείμενεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. 
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 [β] Τθν τζλεςθ των πολιτικϊν γάμων. 

 

Δ. Αντιμιςκία Αντιδθμάρχων 

Οι Ζμμιςκοι Αντιδιμαρχοι λαμβάνουν αντιμιςκία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρ. 33 

Ν. 4483/2017 ωσ ιςχφουν. 

 

Ε. Αναπλιρωςθ Αντιδθμάρχων 

*α+ Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, τον Αντιδιμαρχο Σεχνικϊν Ζργων & Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ 

αναπλθρϊνει θ Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν Θεμάτων & Ανάπτυξθσ, κα Γεωργία Δεδεδιμου του 

Κωνςταντίνου. 

*β+ Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ τθν Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν Θεμάτων & Ανάπτυξθσ 

αναπλθρϊνει ο Αντιδιμαρχοσ Σεχνικϊν Ζργων & Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ, κ. πυρίδων Μοιράγιασ. 

*γ+ Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, τθν Αντιδιμαρχο Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, Σουριςτικισ 

Ανάπτυξθσ & Κοινωνικισ Πολιτικισ αναπλθρϊνει ο Αντιδιμαρχοσ Πολιτικισ Προςταςίασ, 

Δθμοτικισ Αςτυνομίασ & Διαχείριςθσ Αδζςποτων Ηϊων, κ. Ακανάςιοσ Καρλαφτθσ. 

*δ] Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, τον Αντιδιμαρχο Επιχειρθματικότθτασ & Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ αναπλθρϊνει ο Αντιδιμαρχοσ Κακαριότθτασ, κ. Δθμιτριοσ Καπονικολόσ. 

*δ+ Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, τον Αντιδιμαρχο Πολιτικισ Προςταςίασ, Δθμοτικισ 

Αςτυνομίασ & Διαχείριςθσ Αδζςποτων Ηϊων αναπλθρϊνει ο Αντιδιμαρχοσ Επιχειρθματικότθτασ 

& Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κ. Χριςτοσ Κανακάκοσ. 

*ε+ Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, τον Αντιδιμαρχο Κακαριότθτασ αναπλθρϊνει θ 

Αντιδιμαρχοσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ & Κοινωνικισ Πολιτικισ, κ. 

Γεωργία Ηαχαράκθ 

 

 

Σ. Σο πλαίςιο των υποχρεϊςεων των Αντιδθμάρχων κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ διζπεται 

από τισ διατάξεισ του άρκρ. 61 Ν. 3852/2010 και τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΣ Εγκ. 82/2019.  

Στθν κακ’ φλθν αρμοδιότθτα των Αντιδθμάρχων εντάςςεται επιπλζον και το ςφνολο των 

αρμοδιοτιτων που τυχόν κα μεταφερκοφν εφεξισ και κα ενταχκοφν ςτισ Υπθρεςιακζσ Μονάδεσ που 

εποπτεφουν. 

Επίςθσ οι αρμοδιότθτεσ που εμπίπτουν ςτον τομζα ευκφνθσ του κακενόσ αναφορικά με τθν εκτζλεςθ 

των αποφάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ 

Ηωισ. 
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Η. Χοριγθςθ Εξουςιοδότθςθσ Τπογραφισ 

*α+ Με τθν παροφςα ο Διμαρχοσ Σπάρτθσ εξουςιοδοτεί τουσ Αντιδθμάρχουσ να υπογράφουν «κατ’ 

εντολι του» τα διοικθτικά ζγγραφα και πράξεισ που εμπίπτουν ςτθν κακ’ φλθν αρμοδιότθτά τουσ. 

Εξαιροφνται τα ζγγραφα για τα οποία ζχει ιδθ χορθγθκεί εξουςιοδότθςθ υπογραφισ με τθν υπ’ 

αρικμ. πρωτ. 7234/21.04.2021 Απόφαςθ Δθμάρχου, (ΑΔΑ:  9Ο67Ω1Ν-8Θ),  όπωσ κάκε φορά ιςχφει, 

ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Δ/νςεων, Τμθμάτων, Αυτοτελϊν Τμθμάτων ι Γραφείων και εν γζνει 

υπαλλιλουσ του Διμου ι τυχόν μεταγενζςτερθ που κα τθν αντικαταςτιςει ι κα τθν τροποποιιςει. 

*β+ Επίςθσ να υπογράφουν «κατ’ εντολι του» τθ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και τθ 

βεβαίωςθ του ακριβοφσ αντιγράφου του πρωτοτφπου εγγράφου. 

 

Η παροφςα απόφαςη όπωσ δημοςιευτεί ςτην εφημερίδα «Λακωνικόσ Τφποσ», αναρτηθεί ςτην 

ιςτοςελίδα και ςτον Πίνακα Ανακοινώςεων του Δήμου Σπάρτησ, καθώσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του 

προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΠΑΡΣΘ 

 

 

 

 

   ΠΕΣΡΟ Γ. ΔΟΤΚΑ 
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