ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου.

2. Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων,
κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των
προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.

3. Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και
εισηγείται των συνολικό Προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου προς έγκριση από τα
αρμόδια όργανα.

4. Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ
απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών , μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων
και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

5. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης
ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και
την αναθεώρηση του προϋπολογισμού κάθε υπηρεσίας .

6. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των περιοδικών οικονομικών
απολογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που
εφαρμόζεται.

7. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη του ταμειακού προγράμματος του Νομικού
Προσώπου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για
την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων
που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Νομικού Προσώπου.
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8. Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του
Νομικού Προσώπου.

9. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Νομικού
Προσώπου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες
καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την
νομοθεσία.

10. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση
του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Νομικού Προσώπου.

11. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου.

12. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με
τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με το Νομικό Πρόσωπο ,
καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με το Δήμο.

13. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο
λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα
αρμόδια όργανα του Νομικού Προσώπου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.

14. Εισηγείται και διεκπεραιώνει την διαδικασία για την μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων.

15. Επιμελείται την εντολή πληρωμών – μισθοδοσίας και κάθε δαπάνης, αφού ελεγχθεί η
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και διενεργεί κάθε είδους λογιστικές
εγγραφές στα λογιστικά βιβλία.
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16. Εκδίδει χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας και κάθε δαπάνης, και τηρεί μισθολογικά
αρχεία πάσης φύσεως , και μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών
έγκαιρα (όπως ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού), καθώς επίσης και την υποβολή των
μισθοδοτικών στοιχείων και εισφορών στο ΙΚΑ .

17. Μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Νομικού Προσώπου.

18. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα για την εξέλιξη των
λογιστικών μεγεθών του Νομικού Προσώπου.

19. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές
Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.

20. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές
Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.

21. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και
Έργων στα οποία συμμετέχει το Νομικό Πρόσωπο και που χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.

22. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους
προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.

23. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με
την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.

24. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει το
Νομικό Πρόσωπο. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Νομικού Προσώπου στους αντίστοιχους
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δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών με
βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.

25. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού
του Νομικού Προσώπου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.

26. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Νομικού Προσώπου και τα
αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.

27. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών
παγίων(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Νομικού
Προσώπου.

28. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Νομικού Προσώπου
(μηχανήματα , οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των
παγίων αυτών στις υπηρεσίες του.

29. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους
υλικών και εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου.

(Αρμοδιότητες Ταμείου)

ΟΙ αρμοδιότητες ταμείου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διεκπεραιώνονται από την ταμειακή υπηρεσία του
Δ.Μαλεβιζίου ,σύμφωνα με την υπ'αριθμό απόφαση 3/2011 του ΔΣ του Ν Π Δ Δ , και είναι οι
εξής :

• Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και
μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
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• Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και
μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα
επιμέρους εντάλματα πληρωμής.

• Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το Νομικό Πρόσωπο και ενημερώνει το
λογιστικό σύστημα με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.

• Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Νομικό
Πρόσωπο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.

• Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου που
ασχολούνται με εισπράξεις ( υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, της
Διεύθυνσης Αθλητικών Δραστηριοτήτων κλπ).

• Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών
διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.

• Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Νομικού Προσώπου.

• Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που
χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Νομικού Προσώπου με
τις ταμειακές εγγραφές.

• Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία
και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
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