
    

 

 

 

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 και 53/28-12-2010 εγκυκλίουσ του υπουργείου εςωτερικϊν,  

αποκζντρωςθσ & θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

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

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

 

Ορίηει ωσ Προϊςτάμενο του τμιματοσ ταμειακισ υπθρεςίασ και ωσ ειδικό ταμία – διαχειριςτι τθσ 

ταμιακισ υπθρεςίασ του Διμου Διονφςου, τον κ. Κωνςτάντιο Γιϊργο του Ανδρζα, μόνιμο υπάλλθλο του 

Διμου Διονφςου, κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικθτικοφ με βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 αςκοφςε τα 

κακικοντα του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  του καταργοφμενου Διμου Άνοιξθσ. 

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

 Προγραμματίηει, οργανϊνει, διευκφνει, ελζγχει και ςυντονίηει τθν εργαςία των γραφείων, που 

υπάγονται ς' αυτόν για τθν επιτυχία του ζργου τθσ είςπραξθσ των εςόδων του Διμου και τθσ 
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πλθρωμισ και διαχείριςθσ των χρθμάτων κατά νόμο. 

 Ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθ διεκπεραίωςθ τθσ Ταμειακισ υπθρεςίασ του Διμου, ανεξάρτθτα 

αν αυτι αςκείται, με εντολζσ του, από τα διαχειριςτικά και ειςπρακτορικά όργανα. 

 Προετοιμάηει και υποβάλλει ςτον Διμαρχο, ςτθν Οικονομικι Επιτροπι και ςτον αρμόδιο 

αντιδιμαρχο, προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ Ταμειακισ διαχείριςθσ. 

 Επιμελείται τθσ εξυπθρζτθςθσ των Νομικϊν Προςϊπων του Διμου, ωσ προσ τισ ειςπράξεισ και 

τισ πλθρωμζσ τουσ όπου απαιτείται. 

 Επιμελείται 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 εποπτεία και ελζγχει τθν παρουςία, πεικαρχία, απόδοςθ και επίδοςθ των υπαλλιλων τθσ 

τμιματοσ του και τουσ κακοδθγεί κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν τουσ κακθκόντων 

 Ενθμερϊνεται για τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ αλλθλογραφία του τμιματόσ του και τθν 

διαβιβάηει ςτουσ υφιςτάμενοφσ του για να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

 Παρακολουκεί και ενθμερϊνεται από τθ Νομοκεςία και Νομολογία για κζματα των ΟΤΑ. 

 Συνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ του Διμου όταν επιβάλλεται. 

 Μεριμνά για τθν καλλιζργεια πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ ςτισ μεταξφ των 

υπαλλιλων του Διμου ςχζςεισ. 



 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν τάξθ και ευκοςμία που πρζπει να επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ, όπου οι 

υπθρεςίεσ αςκοφν τα κακικοντα τουσ. 

 Ενθμερϊνεται για κάκε ειςιγθςθ που γίνεται από τα γραφεία του τμιματόσ του. 

 Παρακολουκεί τισ ζρευνεσ, μελζτεσ και ςεμινάρια που γίνονται ςε κζματα του τμιματόσ του. 

 Συντάςςει τισ ετιςιεσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ για τουσ υπαγόμενουσ ςτο Τμιμα του υπαλλιλουσ. 

 Παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων, εάν το επιβάλλουν οι υπθρεςιακζσ 

ανάγκεσ. 

 Αςκεί, ςφμφωνα με το Ν. 3584/07, τισ οριηόμενεσ ςϋ αυτόν πεικαρχικζσ δικαιοδοςίεσ. 

 Επιμελείται για τθν υλοποίθςθ των νζων αρμοδιοτιτων ςτο Διμο ςυμβάλλοντασ ουςιαςτικά 

και βοθκϊντασ τισ υπθρεςίεσ που ελζγχει 

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

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

υπθρεςίασ . 

 Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που πθγάηει από τθν αποςτολι του. 
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