
    

 

 

 

 

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 Προϊςταμζνθ του τμιματοσ λογιςτθρίου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 

Διμου Διονφςου τθν κα Βλάχου Ευτυχία, μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 

Διοικθτικοφ με βακμό Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 αςκοφςε τα κακικοντα τθσ Προϊςταμζνθσ 

Ταμειακισ Υπθρεςίασ του καταργοφμενου Διμου Αγίου Στεφάνου. 

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

 Δοφρβαρθ Ελζνθ, μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ Οικονομικοφ-Λογιςτικοφ 

με βακμό Γ’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

Στεφάνου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ  10 / 01 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 19 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 270 

 



 Πανοτόπουλοσ Παναγιϊτθσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ17 

Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ με βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον 

καταργοφμενο Διμο Δροςιάσ. 

 Πατζλθ Ειρινθ, μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με βακμό Β’, θ 

οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ Κοινότθτα Κρυονερίου.  

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

1. Ενεργεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Δ.Κ.Κ. και τισ διατάξεισ του δθμοςίου λογιςτικοφ όπωσ αυτζσ 
κάκε φορά ιςχφουν. 

2.  Καταρτίηει τον προχπολογιςμό εςόδων-εξόδων, ειςθγείται τθν ψιφιςι του, παρακολουκεί τθν 
πορεία εκτζλεςθσ του και φροντίηει για τισ αναμορφϊςεισ του. 

3. Ελζγχει τθν φπαρξθ εξειδικευμζνθσ και διακζςιμθσ πίςτωςθσ ςτον προυπολογιςμό του διμου για 
κάκε δαπάνθ που προτίκενται να προβοφν οι υπθρεςίεσ του διμου και κατόπιν αιτιςεωσ, εκδίδει τισ 
εκκζςεισ ανάλθψθσ δαπάνθσ, τισ υπογράφει και φροντίηει για τθν διεκπεραίωςι τουσ και τθν 
καταχϊρθςι τουσ ςτα οικεία βιβλία (βιβλίο αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων κ.α.). 

4. Παραλαμβάνει τα παραςτατικά των δαπανϊν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου ( γραφείο 
προμθκειϊν , υπολόγουσ ενταλμάτων προπλθρωμισ κ.α. ) μαηί με τα νόμιμα δικαιολογθτικά που τα 
ςυνοδεφουν , τα χαρακτθρίηει με κωδικοφσ γενικισ λογιςτικισ και τα καταχωρεί εμπρόκεςμα ςτα 
βιβλία του διμου. 

5. Ελζγχει τθν νομιμότθτα και πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν και των παραςτατικϊν ςτοιχείων γενικά 
κάκε δαπάνθσ, κακϊσ και τθν φπαρξθ ανάλογθσ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό και εκδίδει τα 
χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ, τα οποία μετά τθν υπογραφι τουσ, προωκεί ςτο τμιμα του 
επιτρόπου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου για προλθπτικό ζλεγχο. 

6. Η υπογραφι των πάςθσ φφςεωσ ενταλμάτων εκτόσ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα γίνεται και 
από τον εκάςτοτε αρμόδιο υπάλλθλο που τα εκδίδει. 

7. Εκδίδει τα χρθματικά εντάλματα προπλθρωμισ, ελζγχει τθν νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν, τα 
προωκεί ςτο τμιμα του επιτρόπου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου για προλθπτικό ζλεγχο και ενθμερϊνει τα 
από το νόμο οριηόμενα βιβλία. 

8. Εκδίδει τα χρθματικά εντάλματα παγίασ προκαταβολισ, ελζγχει τθν νομιμότθτα των 
δικαιολογθτικϊν, τα προωκεί ςτο τμιμα του επιτρόπου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου για προλθπτικό 
ζλεγχο και ενθμερϊνει τα από το νόμο οριηόμενα βιβλία. 

9.  Ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα τθν αποδζςμευςθ ι μθ των υπολόγων των ενταλμάτων 
προπλθρωμισ και των διαχειριςτϊν τθσ παγίασ προκαταβολισ 

10. Ελζγχει και πραγματοποιεί τισ λογιςτικζσ τακτοποιιςεισ (ζργα Π.Ε.Π., Δ.Ε.Η., Κ.Α.Π. κ.α.) ςε 
ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα γραφεία του τμιματοσ. 



11. Μεριμνά για τθ ςφναψθ δανείων, παρακολουκεί και ενθμερϊνει τα όργανα διοίκθςθσ του διμου 
για τθν πορεία των τοκοχρεωλυςίων και φροντίηει για τθν ζγκαιρθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που 
ανακφπτουν. 

12. Τθρεί αρχείο με όλα τα εντάλματα που εκδίδει ςτα οποία επιςυνάπτει αντίγραφα όλων των 
παραςτατικϊν και των αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν που περιλάμβαναν τα πρωτότυπα. 

13. Συνεργάηεται με τθν αρμόδια Ταμειακι Υπθρεςία για τθν κατάρτιςθ του ταμιακοφ απολογιςτικοφ 
πίνακα, αναφορικά με το ςκζλοσ των δαπανϊν. 

14. Αςκεί κάκε άλλθ εργαςία που ζχει ςχζςθ με τθν λειτουργία των κεμάτων προχπολογιςμοφ και 
λογιςτικισ διαχείριςθσ. 

15. Τθρεί το μθτρϊο παγίων του Διμου και τθσ δθμοτικισ περιουςίασ, ςυνεργάηεται με όλεσ τισ 
υπθρεςίεσ του διμου για τθν κατάςταςθ τθσ περιουςίασ του και το ενθμερϊνει (το μθτρϊο παγίων) ςε 
κάκε τθσ μεταβολι (απόκτθςθ, δωρεά, καταςτροφι κ.α.). 

16. Αςκεί τθν αλλθλογραφία με το ελεγκτικό ςυνζδριο και ιδιαίτερα με το τμιμα του επιτρόπου. 

17. Παρακολουκεί τισ μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ του Διμου (δάνεια), τισ ςυμμετοχζσ και απαιτιςεισ 
του. 

18. Ελζγχει τισ θμεριςιεσ οικονομικζσ πράξεισ και ςυμφωνεί τουσ λογαριαςμοφσ μεταξφ των 
ςυςτθμάτων οικονομικισ διαχείριςθσ - Λογαριαςμοί τάξεωσ - Γενικι Λογιςτικι. 

19. Καταρτίηει τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (ιςολογιςμόσ, γενικι εκμετάλλευςθ, Αποτελζςματα 
Χριςθσ, Ζκκεςθ Δράςθσ και Προςάρτθμα Ιςολογιςμοφ) τισ οποίεσ ειςθγείται και αναλφει ςτα αρμόδια 
όργανα (δθμαρχιακι επιτροπι, δθμοτικό ςυμβοφλιο). 

20. Παρακολουκεί τθν οικονομικι πορεία των ζργων και μελετϊν που υλοποιεί ο διμοσ μζςω 
θλεκτρονικοφ αρχείου και ςυνεργάηεται με τθν τεχνικι υπθρεςία για τθν πλιρθ και ορκι αποτφπωςθ 
των ςτοιχείων. 

21. Υποβάλλει τα αναγκαία ςτοιχεία, καταςτάςεισ και δθλϊςεισ (ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ πελατϊν, 
προμθκευτϊν, ενιαίο τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ , Ε9 κλπ.) προσ το Δθμόςιο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
Νομοκεςία. 

22. Τθρεί όλα τα ςχετικά βιβλία που ορίηει ο νόμοσ. 

23. Συντάςςει, ελζγχει και αποςτζλλει τα ςτατιςτικά δελτία ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ (ςτατιςτικι 
υπθρεςία, γενικό λογιςτιριο του κράτουσ κ.α.). 

 
24. Αςκεί κάκε άλλθ εργαςία που δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παροφςα απόφαςθ και ζχει ςχζςθ με 
τθ λειτουργία του τμιματοσ προμθκειϊν, αποκθκϊν και διαχείριςθσ υλικοφ  
 
25. Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που πθγάηει από τθν αποςτολι του. 
 

II. Στθν κα Βλάχου ανατίκενται επιπλζον , ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 



1. Ειςθγείται ιεραρχικά τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. 

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 τθσ και αναπλθρϊνει 

τυχόν κενά που δθμιουργοφνται με άτομα του Τμιματοσ τθσ, 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 τθσ 

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

οποίεσ υποβάλλει ςε ςυνζχεια ςτον Διευκυντι για περαιτζρω κρίςθ. 

6. Είναι υπεφκυνθ 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 τθσ για 

ςυηιτθςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. 

8. Ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων του τμιματοσ προμθκειϊν του Διμου, 

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

 

Η κα Βλάχου διατθρεί τθν ιδιότθτά τθσ ωσ προιςταμζνθ τθσ Ταμειακισ Υπθρεςίασ με αρμοδιότθτα 

ςυνυπογραφισ εγγράφων που αφοροφν τθν δθμοτικι κοινότθτα Αγ. Στεφάνου με τελικό υπογράφοντα 

τον αντίςτοιχο προϊςτάμενο.    

Η κα Πατζλθ Ειρινθ διατθρεί τθν ιδιότθτά τθσ ωσ προιςταμζνθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ με 

αρμοδιότθτα ςυνυπογραφισ εγγράφων που αφοροφν τθν δθμοτικι κοινότθτα Κρυονερίου με τελικό 

υπογράφοντα τον αντίςτοιχο προϊςτάμενο.    

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Δ/νση Οικονομικών 

2. Ενδιαφερόμενοι 

3. Γρ. Δημάρχου 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 


