
                                                               
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

  
 

 
Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2011 

Α.Π.:   69073  /6276 
 
 
 
Θέµα: Ορισµός Αντιδηµάρχου Ανακύκλωσης και Καθαριότητας µε θητεία µέχρι 31.12.2012 
και ανάθεση αρµοδιοτήτων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   4110 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 86 και 87 του ν. 3463/2006 («Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων») όπως αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν από τις αντίστοιχες διατάξεις των 
άρθρων 58, 59, 94 και 95 του ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).  
2. Τις ανάγκες που προέκυψαν στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης µετά την από 01.08.2011 
παραίτηση του κ. Ευστάθιου Αβραµίδη από τη θέση Αντιδηµάρχου Ανακύκλωσης και 
Καθαριότητας, στην οποία είχε ορισθεί µε την υπ’ αριθ. 2/02.01.2011 Απόφαση ∆ηµάρχου, 
µετά την αποδοχή της οποίας έπαυσαν να ισχύουν οι  υπ’ αριθ. 425 µε Α.Π. 
649/6095/31.01.2011 και 657 µε Α.Π. 921/8592/08.02.2011 Αποφάσεις δηµάρχου για 
ανάθεση αρµοδιοτήτων στον κ. Ευστάθιο Αβραµίδη. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Α. Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κύριο Αθανάσιο Παππά, Αντιδήµαρχο Ανακύκλωσης και 
Καθαριότητας, µε θητεία µέχρι 31.12.2012. 
 
Β. Μεταβιβάζει στον ανωτέρω Αντιδήµαρχο Ανακύκλωσης και Καθαριότητας αρµοδιότητες 
που αφορούν τα κατωτέρω αναφερόµενα αντικείµενα, ανά τοµέα αρµοδιοτήτων του ∆ήµου:  

1. Από τον  τοµέα β΄ («περιβάλλον») του άρθρου 75 Ι του ν. 3463/2006, όπως 
συµπληρώθηκε από τα άρθρα 94 § 1 και 95 ν. 3852/2010: την καθαριότητα όλων των 
κοινόχρηστων χώρων, την αποκοµιδή και διαχείριση αποβλήτων, καθώς και την κατασκευή, 
συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού και τη λήψη 
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία κοινόχρηστων χώρων και 
ιδιαίτερα χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς (αρ. 4), τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 
ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, 
κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης 
υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.) (αρ. 25). 

2. Από τον τοµέα γ΄ («ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία πόλεων») του 
άρθρου 75 Ι του ν. 3463/2006, όπως συµπληρώθηκε από τα άρθρα 94 § 2 και 95 του ν. 
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3852/2010: την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα τη λήψη µέτρων 
για αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας (αρ. 4β), την 
παραλαβή αποσυρόµενων δικύκλων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, εφόσον δεν 
υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο.∆.∆.Υ. (αρ. 25).  
 
Γ. Ειδικότερα, αναθέτει και µεταβιβάζει στον Αντιδήµαρχο Ανακύκλωσης και Καθαριότητας 
τις εξής αρµοδιότητες:  

1. Να εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή την Οικονοµική Επιτροπή ή την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου τη λήψη αποφάσεων 
σχετικών µε τα ως άνω αντικείµενα και να εκτελεί τις αντίστοιχες αποφάσεις των ανωτέρω 
οργάνων, µέσω των ∆ιευθύνσεων Καθαριότητας και Μηχανολογίας του ∆ήµου και των 
επιµέρους Υπηρεσιών αυτών. 

2. Να λαµβάνει και εκδίδει αποφάσεις που αφορούν τα ανωτέρω αντικείµενα, εφόσον 
δεν προβλέπεται αρµοδιότητα συλλογικού οργάνου, και να δίδει στις αρµόδιες Υπηρεσίες 
του ∆ήµου εντολή εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών.  
 
∆. Επίσης, αναθέτει στον Αντιδήµαρχο Ανακύκλωσης και Καθαριότητας και τις εξής 
αρµοδιότητες:  

1. Να εισηγείται στο ∆ήµαρχο θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής καταστάσεως 
του προσωπικού που υπηρετεί στις ∆ιευθύνσεις Καθαριότητας και Μηχανολογίας του 
∆ήµου. 

2. Να εισηγείται στο ∆ήµαρχο τη συγκρότηση οµάδων εργασίας ή έργου στα 
αντικείµενα των αρµοδιοτήτων του. 

3. Να τελεί πολιτικούς γάµους εναλλακτικά µε το ∆ήµαρχο και τους άλλους 
Αντιδηµάρχους. 
 

Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πόλης της 
Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
 
Εσωτερική διανοµή - Κοινοποίηση: 
- Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
- Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου 
- Αντιδήµαρχο κ. Αθανάσιο Παππά  
- Λοιπούς Αντιδηµάρχους 
- Σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
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