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ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μιχαήλ Κούπκα 

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 άρθρου 2, 58,61,94,95 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. 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.

4. 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.

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε του άρθρου 3 του  ν. 4051/2012 (Α΄40), 

αναφορικά με την αντιμισθία.

6. Την υπ΄αριθμ. 82/59633/20.08.2019  και 48/22119/07-04-20202 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ: 

«Ορισμός Αντιδημάρχων»

7. Την υπ΄αριθμ. 83000/30-11-2012 Απόφαση του 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 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 02/10/2020
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υπ΄αριθμ. 4253/2013 Απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει 

σήμερα.

8. Τις υπ' αριθμ.  10592/03-09-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) 390/10-01-2020 (ΑΔΑ:63ΜΙΩΡ5-

Ζ96, 568/14-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17), 7724/21-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΖΟΩΡ5-1ΓΕ) και 

9264/01-09-2020 (ΑΔΑ: Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ) Αποφάσεις Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό 

Αντιδημάρχων Δήμου Θες/νίκης.

9. Τις υπ’ αριθ. 10638/04-09-2019 (ΑΔΑ:78ΛΕΩΡ5-56Ω), 14903/04-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ004ΩΡ5-

ΑΑ9) και 6963/06-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΥΤΩΡ5-Η95) Αποφάσεις Δημάρχου αναφορικά με τη 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκα.

ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΜΕ
Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μιχαήλ Κούπκα τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Της καθοδήγησης, εποπτείας και συντονισμού των δράσεων και ενεργειών των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν:

1. Την κατάρτιση, αναµόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού και τη  

σύνταξη και τον προέλεγχο του  απολογισµού  του ∆ήµου.

2. Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δηµοτικών φόρων, 

τελών, δικαιωµάτων, τελών ελεγχόµενης στάθµευσης, κλπ.) και εξόδων του ∆ήµου, των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας 

προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 

3. Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συµβάσεων µε πιστωτικά 

ιδρύµατα και χρηµατοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία µε αυτούς δεν έχει ανατεθεί 

ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήµαρχο.

4. Τη διαχείριση των Αποθηκών

5. Την οικονοµική διαχείριση των Κοιµητηρίων.

6. Την αποδοχή δωρεών, κληρονοµιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ   του ∆ήµου.

7. Την εκµετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθµευσης.

8. Τη ρύθµιση και έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

(καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, κοινόχρηστων χώρων, περιπτέρων, οίκων 

ανοχής, υπαίθριων διαφηµίσεων, εκθέσεων κ.λ.π.).

9. Τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων σε βάρος τους.

10. Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την ίδρυση και τη λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχειρηµατικής δραστηριότητας, οργανισµού, φορέα, 
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συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών παιδικών σταθµών, ιδιωτικών ιδρυµάτων τέχνης 

(ωδεία, µουσικές σχολές κ.λ.π.).

11. Τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των δηµοτικών αγορών, των 

εµποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και  γενικά των υπαίθριων 

εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς και κάθε άλλης μη εμπορικής δραστηριότητας σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και την έκδοση των σχετικών αδειών.

12. Την επιβολή πάσης φύσεως προστίµων και λοιπών κυρώσεων.

13. Τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και το συντονισμό 

των προσκλήσεων και προτάσεων υποβολής ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

Β. Την καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών των αρμόδιων 

υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

ειδικότερα στη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης με οικονομική αποτύπωση

Γ. Την καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών των αρμοδίων 

υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την προώθηση του σχεδιασμού της ανθεκτικής ανάπτυξης και 

προσαρμογής και ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και επικοινωνίας που αφορούν το δίκτυο των 

«Ανθεκτικών Πόλεων» Resilient Cities Network, από την θέση του επικεφαλής 

ανθεκτικότητας (Chief Resilient Officer)

2. Την εποπτεία και συντονισμό της υλοποίησης  και επικαιροποίησης της Στρατηγικής 

«Θεσσαλονίκης 2030» και την λειτουργία του Παρατηρητηρίου Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Προκλήσεων και του Γραφείου αστικής ανθεκτικότητας

Δ. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας 

προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, 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.

Ε. Την εισήγηση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου τα θέµατα των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται 

παραπάνω και να αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

ΣΤ. Την εξουσιοδότηση να υπογράφει:

1. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 

πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, 

με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών. 

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

διαδικασιών και µέχρι την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων πλην θεμάτων που αφορούν 

τεχνικά έργα.
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3. Όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών και εργασιών με συνυπογραφή του/της 

κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιου/ας Αντιδημάρχου.

4. Τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των παραπάνω 

καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων του.

5.  Συμβόλαια μεταβίβασης προσκυρωτέων οικοπεδικών εκτάσεων

6.  Συμβόλαια  αγοράς ρυμοτομούμενων ακινήτων 

7. Συμβόλαια δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών υπέρ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ζ. Την εποπτεία και τον συντονισμό  όλων των ενεργειών για την υπαγωγή και υλοποίηση 

δράσεων και έργων σε χρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά  και διεθνή αναπτυξιακά 

προγράμματα στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων, καθώς και την υπογραφή όλων των 

προτάσεων, συμβάσεων και εγγράφων για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων. Να 

υπογράφει τις υποβαλλόμενες προτάσεις και σχετικές συμβάσεις των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων και να παρακολουθεί την υλοποίησή τους σε συνεργασία με τον/την αρμόδιο κατά 

περίπτωση Αντιδήμαρχο. 

Η. Την υλοποίηση όλων των προτάσεων και συμβάσεων που αφορούν στην εκτέλεση 

χρηματοδοτούμενων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και 

την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων που απευθύνονται στους φορείς χρηματοδότησης-  

υλοποίησης εφόσον η υλοποίηση αυτών δεν εμπίπτει στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα άλλου/ης 

Αντιδημάρχου ή δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του Δήμου.

Θ. Την άσκηση πολιτικής εποπτείας επί των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και 

την προώθηση πολιτικών κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες δια µέσω του Γενικού Γραµµατέα του 

∆ήµου και των αρµόδιων Γενικών ∆ιευθυντών.

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

ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Με την έκδοση της παρούσης παύει η ισχύς της υπ’ αριθ. 6963/06-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΥΤΩΡ5-

Η95) Απόφασης Δημάρχου.

`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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