
    

 

 

 

 

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 

 Τισ υπ’ αρικμόν 45/28-12-2010 εγκυκλίουσ του υπουργείου εςωτερικϊν,  

αποκζντρωςθσ & θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

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

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

α) Ορίηει ωσ Προϊςτάμενο του τμιματοσ εςόδων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

Διονφςου τον κ. Αλεξανδρι Δθμιτριο, μόνιμο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου Π.Ε. 1 

Διοικθτικοφ με βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 αςκοφςε τα κακικοντα Προιςταμζνου 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του καταργοφμενου Διμου Διονφςου. 

β) Τοποκετεί ςτο Τμιμα Εςόδων του Διμου Διονφςου τουσ κατωτζρω υπαλλιλουσ: 

 Ζολοταριϊφ Νικόλαο, μόνιμο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου Π.Ε.1 Διοκθτικοφ – 

Οικονομικοφ με βακμό Γ’ ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ 

Κοινότθτα Σταμάτασ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ  10 / 01 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 17 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 268 

 



 Παντιϊρα Χριςτο, μόνιμ0ο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με βακμό 

Α’ ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Άνοιξθσ. 

 Ανδριϊτθ Ευςτακία, μόνιμο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με βακμό 

Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Διονφςου. 

I. Σε κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

1. Μελετά και παρακολουκεί κάκε κζμα που ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ των εςόδων 

του Διμου. 

2. Επιμελείται τθσ βεβαίωςθσ του ενιαίου τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ. 

3. Είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο των ςτοιχείων βεβαίωςθσ κάκε δθμοτικοφ εςόδου, για τθν 

βεβαίωςθ και αποςτολι των οικείων βεβαιωτικϊν καταςτάςεων, χρθματικϊν καταλόγων κλπ. ςτθν 

Ταμειακι Υπθρεςία του Διμου. 

4. Εκτελεί κάκε προπαραςκευαςτικι εργαςία που αφορά ςτθ διαγραφι βεβαιωκζντων ι 

αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων φόρων, τελϊν ι δικαιωμάτων και προβαίνει ςτθν κατάρτιςθ των 

οικείων πινάκων διαγραφισ ι επιςτροφισ. 

5. Επιμελείται τθν παραπομπι των προςφυγϊν που ηθτοφν ςυμβιβαςτικι επίλυςθ ςτθν αρμόδια 

επιτροπι. 

6. Ενεργεί κάκε προπαραςκευαςτικι εργαςία για τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν Εκτίμθςθσ 

Εκποιουμζνων Ακινιτων και ςυμβιβαςμοφ φορολογικϊν διαφορϊν και αμφιςβθτιςεων. 

7. Ενεργεί επίςθσ κάκε προπαραςκευαςτικι εργαςία για τθν υποβοικθςθ των Διοικθτικϊν 

Δικαςτθρίων ςτο ζργο τθσ επίλυςθσ των φορολογικϊν διαφορϊν ανάμεςα ςτουσ φορολογοφμενοσ 

του Διμου και ςϋ αυτόν, εκτελϊντασ κάκε φορά τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία. 

8. Παρζχει πλθροφορίεσ για το κακεςτϊσ των επιβαλλομζνων δθμοτικϊν φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων 

και ειςφορϊν, ςε κάκε υπόχρεο, ενεργεί για τθ κεραπεία των τυχόν δικαίων παραπόνων τουσ και 

ενθμερϊνει αυτοφσ για τισ προσ το Διμο υποχρεϊςεισ τουσ από οποιαδιποτε αιτία. 

9. Εκδίδει βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά που αναφζρονται ςτθν από τθν επιβολι δθμοτικϊν φόρων, 

τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν. 

10. Ενεργεί τθν τελικι βεβαίωςθ όλων των οίκοκεν βεβαιουμζνων εςόδων του Διμου, 

περιλαμβανομζνθσ ςϋ αυτιν και τθσ εκδόςεωσ των ςχετικϊν εντολϊν προσ το ειςπρακτικό όργανο 

του Διμου. 

11. Επιμελείται τθν ςφμφωνα με το νόμο κοινοποίθςθ των κάκε είδουσ εγγράφων, προςκλιςεων και 

ειδοποιιςεων που αφοροφν τθν βεβαίωςθ των δθμοτικϊν εςόδων, περιλαμβανομζνων και των 



αποφάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου επί των ςυμβιβαςτικϊν γνωμοδοτιςεων των οικείων 

επιτρόπων. 

12. Επιμελείται τθν ζκδοςθ και επίδοςθ των αποφάςεων καταλογιςμοφ ι επιβολισ προςτίμου ςε 

περιπτϊςεισ παράβαςθσ των κείμενων φορολογικϊν διατάξεων και των ιςχυόντων κανονιςμϊν του 

Διμου. 

13. Καταρτίηει τουσ όρουσ διακιρυξθσ για τθν εκμίςκωςθ ι εκποίθςθ ακινιτων πραγμάτων του Διμου, 

επιμελείται τισ ςχετικζσ για τθν ζγκριςθ τουσ διαδικαςίεσ και τθ βεβαίωςθ των μιςκωμάτων. 

Επιπλζον δε, παρακολουκεί τθν πίςτθ εφαρμογι των οικείων ςυμβάςεων. 

14. Ενεργεί ότι είναι αναγκαίο για τθ διαφφλαξθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου. 

15. Διεκπεραιϊνει κάκε εργαςία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόκτθςθσ κλθροδοςιϊν και δωρεϊν 

ακινιτων. 

16. Συνεργάηεται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του άρκ. 264 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ 

Κϊδικα, με τθ Νομικι Υπθρεςία του Διμου. 

17. Διεκπεραιϊνει κάκε διοικθτικι ενζργεια που αφορά ςτθ ςτζγαςθ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ι 

άλλων υπθρεςιϊν ι των Νομικϊν Προςϊπων του Διμου, που τθ ςτζγαςθ τουσ αναλαμβάνει ο 

Διμοσ και επιλαμβάνεται τθσ ρφκμιςθσ κάκε κζματοσ που ανακφπτει από τισ ςχετικζσ για το ςκοπό 

αυτό μιςκϊςεισ. 

18. Φροντίηει για τθ χοριγθςθ αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ κεάτρων, κινθματογράφων 

ςφμφωνα με το άρκ. 81 του Ν. 3463/06. 

19. Φροντίηει για τθ χοριγθςθ αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2000/91. 

20. Αςχολείται με τθ βεβαίωςθ του Τζλουσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ και τθν είςπραξι του μζςω Δ.Ε.Η., με 

τθν αρχιοκζτθςθ όλων των δθλϊςεων που ζχουν παραλθφκεί για θλεκτροδοτοφμενα και μθ 

ακίνθτα. 

21. Παρακολουκεί τισ δίμθνεσ ειςπράξεισ του Τ.Α.Π. που γίνονται μζςω τθσ Δ.Ε.Η. ϊςτε να μπορεί να 

χορθγεί βεβαιϊςεισ για ςφνταξθ ςυμβολαιογραφικϊν πράξεων. Ταυτόχρονα, κάνει γενικό ζλεγχο 

οφειλϊν του δθμότθ (αποχζτευςθ, πεηοδρόμια, προςαφξθςθ ορόφων, διαφόρων δθμοτικϊν τελϊν 

κλπ.). 

22. Παραλαμβάνει νζεσ δθλϊςεισ και κάνει μεταβολζσ ςτο αρχείο δθμοτικϊν τελϊν και Τ.Α.Π. 

23. Αςκεί κάκε άλλθ εργαςία που δεν περιλαμβάνεται ςτθ παροφςα Απόφαςθ και ζχει ςχζςθ με τθ 

λειτουργία του Τμιματοσ Εςόδων και Δθμοτικισ Περιουςίασ 

24. Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που πθγάηει από τθν αποςτολι του 



II. Στον κ. Αλεξανδρι ανατίκενται επιπλζον, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

1.Ειςθγείται ιεραρχικά τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

2. Παραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία από τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και φροντίηει για τθν 

ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ τθσ. 

3. Κατανζμει τθν εργαςία ςτουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά του και αναπλθρϊνει 

τυχόν κενά που δθμιουργοφνται με άτομα του Τμιματοσ του, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον 

Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

4. Μεριμνά για τισ τοιχοκολλιςεισ των ανακοινϊςεων και για τθν κοινοποίθςθ των εγγράφων - 

εγκυκλίων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά του 

5.Καταρτίηει ςε πρϊτο βακμό τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ του Τμθμάτόσ του, τισ οποίεσ 

υποβάλλει ςε ςυνζχεια ςτον Διευκυντι για περαιτζρω κρίςθ. 

 

6.Είναι υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό, τθ διεφκυνςθ, τθν οργάνωςθ και τον ζλεγχο - ςυντονιςμό 

των γραφείων, τα οποία ελζγχει ιεραρχικά. 

 

7.Επιμελείται των ειςθγιςεων για κεμάτων που αφοροφν αρμοδιότθτεσ του τμιματόσ του για 

ςυηιτθςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. 

 

8.Εχει προςωπικι ευκφνθ για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων του τμιματοσ εςόδων του Διμου, ανεξάρτθτα 

αν αυτά αςκοφνται, με εντολζσ του, από τουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ. 

 

Ο κοσ Αλεξανδρισ διατθρεί τθν ιδιότθτά του ωσ προϊςτάμενοσ οικονομικϊν υπθρεςιϊν με αρμοδιότθτα 

ςυνυπογραφισ εγγράφων που αφοροφν τθν δθμοτικι κοινότθτα Διονφςου με τελικοφσ υπογράφοντεσ 

τουσ αντίςτοιχουσ προϊςταμζνουσ τμθμάτων.    

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 


