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ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. 

Νικόλαο Ζεϊμπέκη

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 

αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από 

το άρθρο 5 και 114 του Ν.4623/2019 (Α΄134).

2. Τις διατάξεις του Ν.4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 

Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»: Άρθρο 

47 Άμισθοι Αντιδήμαρχοι» το οποίο συμπληρώνει το άρθρο 59 του Ν.3852/2010 (Α’ 87).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 58,61,94,95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβαση αρμοδιότητας των 

διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,88 και 89 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τεύχος Α΄114/08-

06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε 
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από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄άρθρου 3 ν. 4051/2012 

(Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.

7. Την υπ΄αριθμ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών: «Ορισμός 

Αντιδημάρχων».

8. Την υπ' αριθμ. 7228/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης

9. To από 26-08-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής

10. Την υπ΄αριθμ. 83000/30-11-2012 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης σχετικά με την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

(ΦΕΚ 3360/Β/17-12-2012) όπως αυτός διορθώθηκε- συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 

4253/2013 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει σήμερα.

11. Την υπ΄αριθμ 10592/03-09-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: 

«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Θες/νίκης»

12. Την υπ΄αριθμ 390/9169/10-01-2020 (ΑΔΑ:63ΜΙΩΡ5-Ζ96) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: 

«Τροποποίηση της υπ’αριθμ.10592/03-09-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφασης 

Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΜΕ

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Νικόλαο Ζεϊμπέκη τις εξής 

αρμοδιότητες:

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

μονάδων που αφορούν:

1. Την Καθαριότητα της πόλης και συγκεκριμένα:

α. Τη διαχείριση και ανακύκλωση αστικών στερεών απορριμμάτων, 

β. τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, 

γ. τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων καθαριότητας, 

δ. τη σάρωση και αποκομιδή απορριμμάτων στις  πέντε (5) Kοινότητες και στην Κοινότητα 

Τριανδρίας.

2. Την Διαχείριση του στόλου Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου και συγκεκριμένα:

α. την κίνηση και τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων,

β. την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων, 

γ. τη διαχείριση των αυτοκινητιστικών υποθέσεων από οχήματα ή μηχανήματα του Δήμου.
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Β. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται 

παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

Γ. Να υπογράφει:

1. 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.

2. όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών 

διαδικασιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εφόσον αφορούν ζητήματα 

αρμοδιότητάς του.

3. τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των παραπάνω 

καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων όσων συνάπτονται για την υπαγωγή σε 

χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δ. Να εποπτεύει σε συνεργασία με τον/την Αντιδήμαρχο Οικονομικών την υλοποίηση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία έχει υπαχθεί ο Δήμος, και το αντικείμενο των οποίων 

εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων, καθώς και να υπογράφει συμβάσεις που 

προκύπτουν από διαγωνιστικές διαδικασίες και συνάπτονται για την υλοποίηση-εκτέλεση τέτοιων 

προγραμμάτων.

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

ανάθεσης προμηθειών και εργασιών.

Στ. 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 Δήμου 

και των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών. 

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

ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

`Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου
 Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 Γραφεία Αντιδημάρχων
 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
 Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΕΡΒΑΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων - Γ030003
Tsalagrada Anastasia
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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