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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ

Κάζος 2 Ιανοσαρίοσ 2013

ΘΕΜΑ: Οριζμός Ανηιδημάρτοσ - Ανάθεζη Αρμοδιοηήηων .
ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 01/02- 01-2013
Ο Γήκαξρνο Γήκνπ Κάζνπ έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α’ 87), αλαθνξηθά κε ην
νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ.
2. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 ηεο ΔΛΣΑΣ γηα
ηνλ Γήκν Κάζνπ , ζχκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο ηνπ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 2000
θαηνίθσλ.
3. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Κάζνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59, παξ. 3 ηνπ Ν>
3852/2010 θαη επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζεί έλαο (1) Αληηδήκαξρνο.
4. Σελ παξ.16 ηνπ άξζξνπ 282 ηνπ Ν.3852/2010
Απνθαζίδεη:
α. Οξίδεη Αληηδήκαξρν Κάζνπ ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θν Γεώργιο Κοσριανηάκη ηοσ
Εμμανοσήλ, ν νπνίνο ζα αλαπιεξψλεη ην Γήκαξρν Κάζνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απηνχ,
κέρξη θαη 31-8-2014.
Η ζεηεία ηνπ αλσηέξσ ζα είλαη απφ 2-1-2013 έσο θαη 31-8-2014
β. Μεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ.
1. Πξφεδξνο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
2. Σε δηνίθεζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, ηεο
έθδνζεο θαη ππνγξαθήο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα
πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή έρνπλ εγγξαθεί ζ' απηφλ χζηεξα απφ αλακφξθσζε ηνπ
ζχκθσλα κε απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
3. Δπνπηεία είζπξαμεο εζφδσλ ( Σέιε ΓΗΦΟΓΩ Σέιε Παξεπηδεκνχλησλ θιπ)
4. Τπεχζπλνο θιεξνδνηεκάησλ θαη αθηλήησλ Γήκνπ
5. Τπεξεζία Ύδξεπζεο
6. Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ
7. Τπνγξαθή Βεβαηψζεσλ κνλίκνπ θαηνηθίαο θαη πηζηνπνηεηηθψλ Γεκνηνινγίνπ
8. Θέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
9. Δπνπηεία ιεηηνπξγίαο ΚΔΠ
10. Τπεχζπλνο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ Γήκνπ (ζπληήξεζε, αζθάιηζε θαη θίλεζε απηνθηλήησλ θαη
κεραλεκάησλ Γήκνπ)
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11. Τπνγξαθή βεβαηψζεσλ αγξνηψλ - θηελνηξφθσλ θαη εγγξάθσλ
γηα επηδνηήζεηο
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ
12. Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο
- έιεγρνο δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηψλ
- ηήξεζε λνκηθήο δηαδηθαζίαο ζθξάγηζεο θαηαζηεκάησλ
- ηήξεζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο αδεηψλ κνπζηθήο
- ηήξεζε δηαδηθαζίαο ελνηθίαζεο δεκνηηθψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
13. Σελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ θαη
παξαιίαο
14. Σελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Νέσλ θαη ησλ ζεκάησλ
Νενιαίαο
15. Δπνπηεία κέηξεζεο ειεθηξνδνηνχκελσλ επηθαλεηψλ
16. Φχιαμε έιεγρνο ΥΑΓΑ, αλεμέιεγθησλ
Υσκαηεξψλ, Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη
θαζαξηφηεηαο
17. Θέκαηα θαζαξηζκνχ επηθίλδπλσλ Κηηζκάησλ
18. Δπνπηεία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
19. Έθδνζε Βεβαηψζεσλ ΣΑΠ θαη Παιαηφηεηαο Κηηξίσλ ειεθηξνδφηεζεο
20. Γεκφζηεο ζρέζεηο.
21. Τπεχζπλνο θνηκεηεξίσλ

Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ ή ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεχνπζαο
ηνπ Ννκνχ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ

Γεκήηξηνο Δκκ. Δξσηφθξηηνο

