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Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2013
Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:


τo άρθρο 59 παρ.5 και 6 του Ν.3852/2010



το άρθρο 282 παρ.16 του Ν.3852/2010



τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε.
για τον Δήμο Παγγαίου σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 33.683
κατοίκους



το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγγαίου τον κ. Ματσάγκο Σταμάτιο του Στυλιανού, με
θητεία από 01.01.2013 έως 31.08.2014, ορίζοντας τον
Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και
Προγραμματισμού και μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως
παρακάτω:


Συντονίζει & επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας



Ευθύνεται για το τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας & εναλλακτικών μορφών
ενέργειας, έρευνας & τεχνολογίας



Είναι υπεύθυνος για θέματα Τουρισμού, ανάπτυξης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας,
στήριξης των επιχειρήσεων



Έχει τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που
συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ ή από άλλες πηγές



Συντονίζει τις διάφορες υπηρεσίες, δράσεις και επιχειρήσεις του Δήμου, τη σύνταξη
Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει την εποπτεία των συστημάτων διασφάλισης της
ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου (ISO κλπ), την οργάνωση και παρακολούθηση του
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Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, την εποπτεία
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας
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Υπηρεσιών,

της



Έχει την εποπτεία του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



Να υπογράφει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οι
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1
114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ114Α'/1959. ΕΣ
και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις
υπηρεσία



Έχει το συντονισμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των συλλόγων, σωματείων και
κάθε είδους φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα



Επιβλέπει και συντονίζει τις επιχειρήσεις του Δήμου που δραστηριοποιούνται στα
πολιτιστικά θέματα



Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των σχετικών με τις αρμοδιότητές του προγραμμάτων,
για τις πολιτιστικές σχέσεις και ανταλλαγές με άλλες πόλεις



Είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του
Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις



Έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και των
παραρτημάτων της



Αναθέτει την αρμοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάμων στην έδρα του Δήμου Παγγαίου



Αναθέτει την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων εκδιδομένων από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται



Ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται

οποίες έχουν εκκαθαριστεί
περιπτ.ε Ν.3852/10, ΦΕΚ
Τμ. VII 175/2007), καθώς
σχετικά με την οικονομική

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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