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Θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος  

Αθανάσιο Παππά.   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης 
 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 3, παρ. 3.ε του Ν.4051/2012, (ΦΕΚ 40/29.02.2012 

τεύχος Α'): Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες 

ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012, περί 

αντιµισθίας Αντιδηµάρχων. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. 

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87 και 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄ 

114/08-06-2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση 

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί µεταβίβασης 
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αρµοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών 

οργάνων προς υπογραφή. 

5. Την υπ΄ αριθµ. 83000/30-11-2012 Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 3360/Β/17-12-2012) όπως αυτός διορθώθηκε – 

συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 4253/2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει σήµερα. 

 

6. Την υπ. αρ. 5103/9.9.2014 (Α∆Α: ΩΣΦΡΩΡ5-Ν4Τ) Απόφαση ∆ηµάρχου µε 

θέµα τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων, 

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας κύριο Αθανάσιο Παππά.  

 

7. Την υπ’ αριθµ. 1249/7.3.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 9ΞΞΡΩΡ5-8∆Ν) µε 

θέµα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄ αριθµ. 876/5-3-2015 

Aπόφασης ∆ηµάρχου (Α∆Α ΩΙ22ΩΡ5-7Υ3) σχετικά µε τον ορισµό 

Αντιδηµάρχων ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή συµπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1509/1-4-2016 (Α∆Α 7∆Σ6ΩΡ5-ΥΘ2)». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Μεταβιβάζει στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος Αθανάσιο 

Παππά  τις εξής αρµοδιότητες:  

 

Α. Να καθοδηγεί, εποπτεύει και συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν: 

1. Τη µελέτη και υλοποίηση Τεχνικών Έργων και συγκεκριµένα: 

α. τον Αστικό Σχεδιασµό, τις αρχιτεκτονικές µελέτες, τον ενεργειακό και βιοκλιµατικό 

σχεδιασµό, τις µελέτες ανέγερσης δηµοτικών κτηρίων και διαµόρφωσης 

κοινόχρηστων χώρων, τον επιχειρησιακό σχεδιασµό των τεχνικών υπηρεσιών, 

β. τις κατασκευές και συντηρήσεις δηµοτικών κτηρίων, τα έργα αναπλάσεων 

κοινόχρηστων χώρων, την ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτηρίων, την 

συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

γ. τον κυκλοφοριακό σχεδιασµό, τα θέµατα εξυπηρέτησης πεζών και 

προσβασιµότητας ΑµεΑ, την οδοποιία και την οδική σήµανση, τον ηλεκτροφωτισµό 

και τη διαχείριση του δικτύου, τη φωτεινή σηµατοδότηση, την έκδοση αδειών 
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κατασκευής δικτύων ΟΚΩ, τον έλεγχο της κατάστασης των οδών για την επισκευή 

και συντήρησή τους, 

δ.  την έκδοση αδειών δόµησης, τον έλεγχο δόµησης, τις πολεοδοµικές εφαρµογές, 

την τοπογραφία, τις γεωχωρικές πληροφορίες, τις απαλλοτριώσεις και το 

κτηµατολόγιο. 

 

2. Το Περιβάλλον και, συγκεκριµένα, τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των 

πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των 

δεντροστοιχιών και των φυτωρίων,  την οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων, 

τη µέριµνα για τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου, την περισυλλογή και τη φροντίδα 

των αδέσποτων ζώων, το σχεδιασµό, τη µελέτη και τη διαµόρφωση νέων χώρων 

πρασίνου. 

 

3.  Τα Κοιµητήρια και, συγκεκριµένα, τη φροντίδα για την καθαριότητα των 

κοιµητηρίων και των χώρων πρασίνου αυτών, τη συντήρηση και επέκταση των 

εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και την φροντίδα για την ολοκλήρωσή τους. 

 

4.  Την µελέτη ανέγερσης, εξοπλισµού και λειτουργίας αποτεφρωτηρίου του ∆ήµου.  

 

Β. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση 

των παραπάνω αρµοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς 

πάσης φύσεως φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα 

αρµοδιότητάς του. 

 

Γ. Να εισηγείται στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου τα θέµατα των αρµοδιοτήτων που 

αναφέρονται παραπάνω και να αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 

 

∆. Να υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος για ζητήµατα που εµπίπτουν 

στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων του, εξαιρουµένων όσων 

συνάπτονται για την υπαγωγή σε χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

 

Ε. Να εποπτεύει σε συνεργασία µε τον/την Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στα 

οποία έχει υπαχθεί ο ∆ήµος, και το αντικείµενο των οποίων εµπίπτει στο πλαίσιο των 

παραπάνω αρµοδιοτήτων, καθώς και να υπογράφει συµβάσεις που προκύπτουν 
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από διαγωνιστικές διαδικασίες και συνάπτονται για την υλοποίηση-εκτέλεση τέτοιων 

προγραµµάτων. 

 

ΣΤ. Να συνυπογράφει µαζί µε τον/την Αντιδήµαρχο Οικονοµικών όλες τις αποφάσεις 

απευθείας ανάθεσης προµηθειών και εργασιών. 

 

Ζ. Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του 

και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια µέσω του Γενικού 

Γραµµατέα του ∆ήµου και των αρµόδιων Γενικών ∆ιευθυντών.  

 

Η. Να εξουσιοδοτεί εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους, που έχουν τυχόν ορισθεί 

για την εποπτεία και συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων Τεχνικών Έργων και 

Περιβάλλοντος, να υπογράφουν κατ’ εντολήν του έγγραφα αλληλογραφίας προς 

δηµοσίους ή ιδιωτικούς φορείς σχετικά µε τέτοια ζητήµατα.  

 

Με την έκδοση της παρούσας παύει η ισχύς κάθε άλλης αντίθετης ρύθµισης 

προβλεπόµενης σε σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

Η παρούσα, να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πόλης και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
Σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή 
Τµήµατα του ∆ήµου 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

               

                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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