
    

 

 

 

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 ειςπράκτορα τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ του Διμου Διονφςου τον κ. Σπανάκθ Αριςτοτζλθ του 

Νικολάου, μόνιμο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου Δ.Ε. Ειςπρακτόρων με βακμό Α’ ο οποίοσ 

υπθρετοφςε μζχρι και τισ 31.12.2010 ωσ ειςπράκτορασ τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ του καταργοφμενο 

Διμου Αγ. Στεφάνου. 

Ο κ. Σπανάκθσ ενεργεί τισ ειςπράξεισ του Διμου Διονφςου κακϊσ και τισ ειςπράξεισ τθσ δθμοτικισ 

κοινότθτασ Αγ. Στεφάνου και ζχει ωσ ζδρα τον χϊρο ςτον οποίο ςτεγάηονται οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ 

του Διμου. 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ  04 / 01 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 4/2011 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:108/4-1-2011 

 



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

 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 επιμζλεια για τθν καταχϊρθςθ ςτουσ χρθματικοφσ καταλόγουσ όλων των μεταβολϊν των 

ςτοιχείων οφειλετϊν, που προκφπτουν κατόπιν ζρευνασ των επιμελθτϊν ειςπράξεων και 

επιδόςεων. 

 Η παροχι πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ οφειλζτεσ για διάφορεσ κατθγορίεσ βεβαιωμζνων 

οφειλϊν. 

 Η τιρθςθ αρχείου. 

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

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. 

 Συνεργάηεται με τον Πρόεδρο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ για κζματα που άπτονται τθσ 

είςπραξθσ εςόδων του Διμου. 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 


