ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Κύθηρα, 06/08/2018
Αριθμ. Πρωτ.: Φ4/10/2977

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 468/2018
ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλων για εκτέλεση καθηκόντων Προϊσταμένου Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων και συντάξαντα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου
Κυθήρων δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4555/2018.
Ο Δήμαρχος Κυθήρων
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι ) ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018 και
ειδικότερα των άρθρων 203 έως 205.
3) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν. 4555/2018 ορίζεται ότι: « Στους Ο.Τ.Α
α΄ βαθμού προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών θεωρείται: α) ο προϊστάμενος της
γενικής διεύθυνσης στην οποία υπάγονται μόνο ή κατά κύριο λόγο υπηρεσίες
οικονομικού ενδιαφέροντος
(υπηρεσίες εκκαθάρισης και εντολής δαπανών,
προϋπολογισμού και βεβαίωσης εσόδων, λογιστήρια, ταμειακές υπηρεσίες, μονάδες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων κ.λ.π), β) ο προϊστάμενος διεύθυνσης, με την ίδια
προϋπόθεση, γ) ο προϊστάμενος του τμήματος οικονομικής υπηρεσίας, εάν δεν
υπάρχουν οι οργανικές μονάδες α΄ και β΄ και επιπλέον εάν ασκούνται από το τμήμα
όλες οι οικονομικές λειτουργίες του φορέα. Όπου δεν υπάρχει προϊστάμενος κατά την
ανωτέρω έννοια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 204».
4) Το γεγονός ότι στο Τμήμα Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών του ισχύοντος ΟΕΥ
του Δήμου Κυθήρων (ΦΕΚ 392/21-2-2013 τ. Β΄) δεν υπάγονται κατά κύριο λόγο
υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 204 του ν. 4555/2018 που ορίζουν ότι: «Κατ΄ εξαίρεση: α)
στους μικρούς δήμους που λόγω έλλειψης προσωπικού και οργανικών μονάδων δεν
διαθέτουν Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, οι πράξεις εκκαθάρισης και τα
χρηματικά εντάλματα πληρωμής υπογράφονται από τον υπάλληλο που ορίζεται για το
σκοπό αυτό με απόφαση δημάρχου, … Στους δήμου; Της ανωτέρω περίπτωσης α΄, η
βεβαίωση δέσμευσης της πίστωσης που συντάσσεται επί της απόφασης ανάληψης της
υποχρέωσης, υπογράφεται από τον οριζόμενο κατά τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής
υπάλληλο».
6) Την αριθ. 513/2014 απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών
μονάδων του Δήμου Κυθήρων.
7) Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας του Δήμου Κυθήρων.
Αποφασίζουμε
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1) Ορίζουμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων κ. Γεώργιο Εμμ. Κασιμάτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
– Οικονομικού, να εκτελεί καθήκοντα Π.Ο.Υ και να υπογράφει τις πράξεις
εκκαθάρισης των δαπανών, τους τίτλους πληρωμής (ΧΕΠ) και παρά πόδας την πράξηβεβαίωση των αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2) Ορίζουμε τον υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων κ. Παναγιώτη Αντ. Πρωτοψάλτη, κλάδου ΔΕ
Διοικητικού – Οικονομικού να συντάσσει τους τίτλους πληρωμής (ΧΕΠ) και να
συνυπογράφει αυτά.
3) Οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται αρμόδιοι και για την υπογραφή των πράξεων
εκκαθάρισης δαπανών, των τίτλων πληρωμής (ΧΕΠ) και την παρά πόδας πράξη –
βεβαίωση των αποφάσεων ανάληψης δαπάνης, των Δημοτικών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου που έχει συστήσει ο Δήμος Κυθήρων: α) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Κυθήρων, β) Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο- Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων.
Ο Δήμαρχος

Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης
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