
    

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 

 

Ο Διμαρχοσ Διονφςου λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3584/07 

 Τθν υπ’ αρικμόν 45/28-12-2010 εγκφκλιο του υπουργείου εςωτερικϊν,  

αποκζντρωςθσ & θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

 Τισ διατάξεισ του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

Ορίηει ωσ ελεγκτι εςόδων τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ του Διμου Διονφςου τον κ. Βιδάλθ Ευςτάκιο του 

Φραγκίςκου, μόνιμο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου Τ.Ε. 17 Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ με 

βακμό Γ’, ο οποίοσ υπθρετοφςε μζχρι και τισ 31.12.2010 ςτθν ταμειακι υπθρεςία του καταργοφμενου 

Διμου Άνοιξθσ. 

Στον κ. Βιδάλθ ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

 Ο ζλεγχοσ τθσ μετάπτωςθσ των δεδομζνων των ειςπρακτζων υπολοίπων των χρθματικϊν 

καταλόγων των καταργοφμενων διμων και κοινοτιτων ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα του 

Διμου ςε ςυνεργαςία με το τμιμα εςόδων και το τμιμα πλθροφορικισ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ  04 / 01 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 10/2011 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 116 

 



 Ο ζλεγχοσ τθσ ορκότθτασ των ανωτζρω ςτοιχείων Διμου ςε ςυνεργαςία με το τμιμα εςόδων 

και το τμιμα πλθροφορικισ και τθν ειςιγθςθ για τισ προβλεπόμενεσ, από τθν κείμενθ 

νομοκεςία, διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 Όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν είςπραξθ των πάςθσ φφςεωσ δθμοτικϊν εςόδων. 

 Η ενθμζρωςθ των δθμοτικϊν ειςπρακτόρων για τθν βεβαίωςθ των χρθματικϊν καταλόγων για 

να επιμελθκοφν τθσ άμεςθσ είςπραξθσ . 

 Η καταχϊρθςθ ςτα βιβλία του Διμου των μεταβολϊν που επζρχονται ςτισ εγγραφζσ των 

χρθματικϊν καταλόγων (διαγραφζσ, παραγραφζσ, αλλαγζσ διευκφνςεων, ρυκμίςεισ κλπ). 

 Η όχλθςθ των οφειλετϊν για γριγορθ και αςφαλι είςπραξθ των δθμοτικϊν εςόδων. 

 Η ρφκμιςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

 Η επιμζλεια για τθν καταχϊρθςθ ςτουσ χρθματικοφσ καταλόγουσ όλων των μεταβολϊν των 

ςτοιχείων οφειλετϊν, που προκφπτουν κατόπιν ζρευνασ των επιμελθτϊν ειςπράξεων και 

επιδόςεων. 

 Η κακθμερινι παραλαβι των ειςπράξεων από τουσ ειςπράκτορεσ και διεκπεραίωςθ όλων των 

ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθ λογιςτικι τουσ τακτοποίθςθ. 

 Η τιρθςθ των υπό Νόμων Οριηόμενων Βιβλίων και Εντφπων κακϊσ και των βοθκθτικϊν. 

 Η ζκδοςθ βεβαιϊςεων μθ οφειλισ. 

 Η παροχι πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ οφειλζτεσ για διάφορεσ κατθγορίεσ βεβαιωμζνων 

οφειλϊν. 

 Η τιρθςθ αρχείου. 

 Η δζςμευςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ.. 

 Η άρςθ δζςμευςθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

 Η επιμζλεια τθσ εξζλιξθσ των αποςτελλομζνων, από τθν αρμόδια υπθρεςία, ατομικϊν ι ειδικϊν 

προςκλιςεων προσ τουσ οφειλζτεσ και τθν βεβαίωςθ των οίκοκεν βεβαιουμζνων εςόδων του 

Διμου και τθν ζκδοςθ μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία των αποδεικτικϊν παραλαβισ 



«ειςπρακτζων», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ «περί οικονομικισ διοίκθςθσ και λογιςτικοφ των 

Διμων και Κοινοτιτων». 

 Η παροχι βοικειασ τον ειδικό ταμία να ςυντάξει και να υποβάλει ςτο Διμαρχο και ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι λογαριαςμό των εςόδων και εξόδων που πραγματοποιικθκαν μζςα ςτον 

προθγοφμενο μινα, για ενθμζρωςθ και ζλεγχο. 

 Η αναφορά ςτα ειςπρακτορικά και διαχειριςτικά, αν υπάρχουν, όργανα ςτο Ελεγκτικό 

Συνζδριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Δ.Κ.Κ. 

 Ο ςυντονίςμόσ, θ παρακολοφκθςθ, επαλικευςθ και ο ζλζγχοσ του ζργου (ορκότθτα, 

αποδοτικότθτα κ.α.) των ειςπρακτόρων του Διμου . 

 Ο ζλεγχοσ των ειςπράξεων ςε ςυνάρτθςθ με τα ςυνοδεφοντα παραςτατικά ςτοιχεία. 

 Ενεργεί τον ζλεγχο των κάκε μορφισ ειςπράξεων, τακτοποιεί (λογιςτικά) τισ ειςπράξεισ που 

πραγματοποιοφνται από τα οικεία όργανα, εκδίδει για κάκε παραλαβι χρθμάτων τα οικεία 

γραμμάτια παραλαβισ με χρθματικό λογαριαςμό «τακτοποιθτικζσ ειςπράξεισ», ςφμφωνα με 

τισ οικείεσ διατάξεισ «περί οικονομικισ διοίκθςθσ λογιςτικοφ των διμων». 

 Εκτελεί κάκε προπαραςκευαςτικι εργαςία που αφορά τθ διαγραφι βεβαιωμζνων ι 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων φόρων, τελϊν ι δικαιωμάτων και τθν κατάρτιςθ των οικείων 

πινάκων διαγραφισ ι επιςτροφισ. 

 Βοθκάει ςτθν εξυπθρζτθςθ των Νομικϊν Πρόςωπων του Διμου, ωσ προσ τισ ειςπράξεισ και τισ 

πλθρωμζσ τουσ όπου απαιτείται. 

 Βοθκάει ςτθν ςφνταξθ, ςτον ζλεγχο και τθν εμπρόκεςμθ υποβολι των ςτατιςτικϊν δελτίων που 

υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ταμιακισ υπθρεςίασ, ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ ( ςτατιςτικι 

υπθρεςία κ.α.). 

 Αςκεί κάκε άλλθ εργαςία που δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παροφςα απόφαςθ αλλά τθσ 

ανατίκενται από τον ειδικό ταμία και ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία του τμιματοσ τθσ ταμιακισ 

υπθρεςίασ  

 Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που πθγάηει από τθν αποςτολι του. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 


