
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 26-9-2011 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Αποφ. 743 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Έχοντας υπόψη: 

 Έχοντας υπόψη: 

− την παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58 και το άρθρο 102 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

− την παρ. 10 περιπτ. κ’ του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 

− την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με αριθμό 48/οικ. 74571/28.12.2010 

− το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') και ιδίως το άρθρο 48 αυτού 

− το άρθρο 254 του ν. 3852/10 

− την παρ.2 άρθρο 240 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με την οποία «Τα νομικά πρόσωπα, αν δεν 

διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία,  εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

− την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δημάρχου ΔΕΛΤΑ με την οποία ορίστηκε ταμίας του Δήμου η 

κα Κακαρκίδου Ελένη του Πέτρου με αναπληρώτρια ταμία την κα Κιοσέογλου Ευδοκία του 

Βασιλείου 

− το γεγονός ότι τo νέο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου ΔΕΛΤΑ δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία και ως εκ τούτου 

η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Δέλτα θα εξυπηρετεί και το νέο ενιαίο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου Δήμου Δέλτα με την επωνυμία «Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα». Φ.Ε.Κ.1258/τ.Β’/16.06.2011. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Ορίζεται ταμίας, για την ταμειακή διαχείριση του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου 

Δέλτα, η Κακαρκίδου Ελένη του Πέτρου της οποίας τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ορίζονται 

ειδικότερα στο άρθρο 48 του Β.Δ. του 1959. 

2. Οι κ.κ. Σαρμπίνη Σμαρώ του Προδρόμου και Ζήφκα Ευαγγελία του Φωτίου θα κατέχουν 

θέσεις ταμειακών διαχειριστών οι οποίες θα επικουρούν την ανωτέρω ταμία στην εκτέλεση 

ορισμένων αρμοδιοτήτων για τις οποίες θα ευθύνονται προσωπικά. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η κα Σαρμπίνη Σμαραγδή 

α. Διαχείριση και απόδοση κρατήσεων 

β. Μισθοδοσία 

γ. Έλεγχος – Προετοιμασία ενταλμάτων προς πληρωμή 

δ. Επικουρική αναπλήρωση Ταμία σε περίπτωση απουσίας του για την πληρωμή χρηματικών 

ενταλμάτων 

Η κα Ζήφκα Ευαγγελία 

α. Διαχείριση οίκοθεν εσόδων (γραμμάτια) 

β. Διαχείριση εσόδων βεβαιωτικών καταλόγων 

γ. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης 

δ. Έλεγχος εισπρακτόρων 

ε. Μισθοδοσία 



στ. Επικουρική αναπλήρωση Ταμία σε περίπτωση απουσίας του για την πληρωμή χρηματικών 

ενταλμάτων 

Για τις λοιπές αρμοδιότητες – αντικείμενα που προκύπτουν τόσο από τον ΟΕΥ όσο και από τις 

επιμέρους σχετικές διατάξεις περί της ταμειακής λειτουργίας αυτές θα εκτελούνται με την 

ευθύνη του ταμία σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

3. Εισπράκτορες του Δήμου ορίζονται οι: 

α. Ραγκάτσης Νικόλαος του Βασιλείου 

(Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου – Δοσοληψίες Τραπεζών) 

β. Χαλβατζής Ιωάννης του Κωνσταντίνου 

γ. Ιωάννου Χρυσή του Παντελεήμωνος 

δ. Μιχαλακόπουλος Ιωάννης του Ευαγγέλου 

ε. Μυλώση Πασχαλίνα του Άγγελου 

οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εκ περιτροπής και σύμφωνα με 

δεκαπενθήμερο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ανάλογα 

με τις υφιστάμενες ανάγκες είσπραξης. 

Η παρούσα έχει ισχύ από 26/9/2011. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


