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ΘΕΜΑ:  Aνάκεςθ  ςτον κ. Κατςαβοφνθ Παφλο του Ανζςτθ  του κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικοφ με 

βακμό Αϋ κακθκόντων Δθμοτικοφ Ειςπράκτορα για τθν  Δθμοτικι Ενότθτα Αχινοφ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  418/2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΙΑΛΣΙΑ 

ΑΘΑΝΑΙΟ  Δ. ΜΑΛΑΡΙΝΟ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 170 παρ. 6 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28 -6-2007 τ. Αϋ) 

«Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων».  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ 

ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.  

3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 226 - 238 του Ν. 3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ 

Κϊδικασ». 

4. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Βιςαλτίασ , όπωσ ιςχφει. 

5. Σον υπθρεςιακό φάκελο του ενδιαφερόμενου υπαλλιλου  

6. Σθν από 31/08/2020 λφςθ διαπιςτωτικισ απόφαςθ του Δθμάρχου Βιςαλτίασ περί 

λφςθσ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ του πρϊθν δθμοτικοφ ειςπράκτορα  Γεϊργιου Κυτίπθ 

λόγω ςυνταξιοδότθςθσ (Απόφαςθ 378/9770/31.08.2021 Δθμάρχου Βιςαλτίασ με ΑΔΑ 

648ΧΩ9Β-ΞΒΛ). 

7. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Διμου Βιςαλτίασ. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Αναθέτoυμε ςτον μόνιμο υπάλλθλο κ. Κατςαβοφνθ Παφλο του Ανζςτθ , του κλάδου 

ΔΕ1 Διοικθτικοφ με βακμό Αϋ τθν διεκπεραίωςθ  κακθκόντων δθμοτικοφ Ειςπράκτορα 

για τθν  Δθμοτικι Ενότθτα Αχινοφ.  

Ειδικότερα από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ ο κ. Κατςαβοφνθσ Παφλοσ κα: 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                               
Γραφείο Δθμάρχου                                  
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  Διενεργεί τισ ειςπράξεισ για όλα τα ζςοδα του Διμου που προβλζπονται από τον 

προχπολογιςμό ι που προςδιορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

προσ ςυμπλιρωςθ των εςόδων του προχπολογιςμοφ κακϊσ και όλα τα 

βεβαιωμζνα ζςοδα παρελκόντων ετϊν που αποτελοφν ειςπρακτζα υπόλοιπα. 

 Διενεργεί τισ ειςπράξεισ εκτόσ γραφείου, όπου απαιτείται ( δθμοτικζσ λαϊκζσ 

κ.τ.λ.) 

 Ενθμερϊνει το λογιςτικό ςφςτθμα του Διμου με τισ ςχετικζσ ταμειακζσ εγγραφζσ.  

 Σθρεί τισ διαδικαςίεσ ςυναλλαγϊν για τθν διενζργεια ειςπράξεων μζςω επιταγϊν 

και διαδικτφου. 

 .Σθρεί τα αρχεία των κάκε είδουσ παραςτατικϊν και αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν ενθμζρωςθ του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ του Διμου 

με τισ ταμειακζσ εγγραφζσ. 

 Ειςθγείται τα κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο  και τθν 

Οικονομικι Επιτροπι. 

 Αςκεί κάκε άλλθ ςχετικι αρμοδιότθτα που του ανατεκεί. 

2. Κατά τθσ παροφςασ χωρεί ειδικι προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ ενϊπιον του Επόπτθ 

Ο.Σ.Α. μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

118 του Ν. 4555/2018. 

3. Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ 

καταςτιματοσ  Αχινοφ, να αναρτθκεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου και να 

διαβιβαςκεί ςε όλεσ τισ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου Βιςαλτίασ. 

4. Η παροφςα Απόφαςθ ιςχφει από εκδόςεωσ τθσ και μζχρι τροποποιιςεϊσ τθσ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΙΑΛΣΙΑ 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ  Δ. ΜΑΛΑΡΙΝΟ 
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