
    

 

 

 

 

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 εξόδων τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ του Διμου Διονφςου τθν κα Βορριά Μαρία του 

Πζτρου, μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου Π.Ε. 1 Διοικθτικοφ με βακμό Γ’ θ οποία 

υπθρετοφςε μζχρι και τισ 31.12.2010 ωσ ελεγκτισ εςόδων – εξόδων τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ του 

καταργοφμενο Διμου Αγ. Στεφάνου. 

Στθν κα Βορριά ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

 Διεξάγει τον ζλεγχο των χρθματικϊν ενταλμάτων των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν (ζργων, 

προμθκειϊν, μιςκοδοςίασ, ςυνεργατϊν κ.α.) του Διμου, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτον 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ  04/ 01 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 9/2011 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:115 

 



Δθμοτικό και Κοινοτικό Κϊδικα, ςτον κϊδικα είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ) και ςτισ 

διατάξεισ του δθμοςίου λογιςτικοφ , όπωσ κάκε φορά ιςχφουν και είναι προςωπικά υπεφκυνθ 

για τθν εφαρμογι τουσ. 

 Παραλαμβάνει τα χρθματικά εντάλματα πλθρωμϊν από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και τθν 

υπθρεςία του επιτρόπου του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου και αφοφ τα ελζγξει, προβαίνει ςτθν 

πλθρωμι των δικαιοφχων, μζςα ςτα όρια του προχπολογιςμοφ και των ςυναφϊν αποφάςεων 

του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

 Καταχωρεί τισ ενεργοφμενεσ πλθρωμζσ ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα και ςτα οριηόμενα από το 

νόμο βιβλία. 

 Μεριμνά για τισ αποδόςεισ των πάςθσ φφςεωσ κρατιςεων υπζρ του δθμοςίου και τρίτων, που 

αντιςτοιχοφν ςτα επιμζρουσ εντάλματα πλθρωμισ 

 Εξυπθρετεί τα Νομικά Πρόςωπα του Διμου, ωσ προσ τισ ειςπράξεισ και τισ πλθρωμζσ τουσ όπου 

απαιτείται. 

 Συντάςςει, ελζγχει και υποβάλλει εμπρόκεςμα τα ςτατιςτικά δελτία που υπάγονται ςτθν 

αρμοδιότθτα τθσ ταμιακισ υπθρεςίασ, ςτου 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 τθσ 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 


