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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 1/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 1/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Βέξνηαο
ήκεξα 25 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 21-1-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄
89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, 5) Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Β.Λπθνζηξάηεο, .ηνπγηάλλνο
9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ. Κνξσλάο, 12) Α.
Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο, 15)Λ.Αζιαλίδεο,
16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20)
Κ.Παινπθίδεο, 21) Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24)
Π.Παπιίδεο, 25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28) Β.ηεθαλφπνπινο, 29) Α.Μαξθνχιεο, 30) Κ.Σξνρφπνπινο,
31)Κ.Θενδσξίδεο,
32)
Π.Μνπρηάξε,
33)
Α.πκεσλίδνπ,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Ράιιε, 36) Γ.Γεκεξηδίδεο, 37)
Γ.Μειηφπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 3/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Γ.Μειηφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Γ.Σζαλαθηζίδεο

ΑΔΑ: 9Ω9ΕΩ9Ο-ΝΞΥ
Ο πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εηζεγνχκελνο ην 1ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 19-1-2021 εηζεγεηηθφ
ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην Γήκν καο, φπσο πξνβιέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3492/06, ΦΔΚ 210Α, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε
εθείλεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4081/12, ΦΔΚ 184Α, θαη ηζρχνπλ, (ζρεηηθέο θαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν.4270/14, ΦΔΚ 143Α θαη ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4622/19, ΦΔΚ
133Α ), ε νπνία κνλάδα θαη ζα απνηειεί ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ηνπ
Γήκνπ, ψζηε λα απνθαζίζηαληαη δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, απαηηείηαη ε
πξνζαξκνγή – ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ.
πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Απηνηεινχο Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ππφ
ηνλ Γήκαξρν), κε ηελ εμήο δηάξζξσζε:
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
α) Γξαθείν ρεδηαζκνχ, Μεζνδνινγίαο & Γηελέξγεηαο Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ,
β) Γξαθείν Δζσηεξηθψλ Δξεπλψλ θαη Γηεξεχλεζεο Καηαγγειηψλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3584/07 (ΦΔΚ 143 Α/28-6-07) «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε εθείλεο
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163/04.09.2009 ηεχρνο Α’) πξνβιέπνληαη ηα
εμήο :
«…. 2.Με απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ ή Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ςεθίδνληαη νη
Οξγαληζκνί Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ Δήκσλ, Κνηλνηήησλ, Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ, Ιδξπκάησλ θαη Σπλδέζκσλ Δήκσλ θαη Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
αληίζηνηρα. Η απόθαζε εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ύζηεξα από
γλώκε ηνπ νηθείνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
…. 5. Τξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκώλ Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ Ο.Τ.Α. γίλεηαη κε ηελ
αλσηέξσ δηαδηθαζία. Δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκώλ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν
ηεο Δεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο πεξηόδνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ή κεηαβίβαζεο λέσλ
αξκνδηνηήησλ θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε».
Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-10)
«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεηαη φηη κεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Εθηειεζηηθήο
Επηηξνπήο είλαη θαη απηή ηεο Εηζήγεζεο ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ ζρεδίνπ Οξγαληζκνύ
Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ.
Απφ ηελ αξηζ. 722/14-1-2021 ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο πξνθχπηεη φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο έηνπο 2021 θαη
ζηνλ Κ.Α. 10.6011.001 «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ,
γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)» ππάξρεη δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ € 3.480 θαη ζηνλ Κ.Α.
10.6050.001 «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» ππάξρεη
δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ € 750 (απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε πνπ πξνθαιείηαη απφ
ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ πην πάλσ Σκήκαηνο) θαη αλάινγεο ζα
πξνβιεθζνχλ γηα ηα επφκελα έηε.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ππνβάιινπκε ηε κε αξ. 2/18-1-2021 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε σο άλσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ.
ηνπ Γήκνπ καο, θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε, σο αθνινχζσο:
ΑΡΘΡΟ 1
ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ
Α.4 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
α) Γξαθείν ρεδηαζκνχ, Μεζνδνινγίαο & Γηελέξγεηαο Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ,
β) Γξαθείν Δζσηεξηθψλ Δξεπλψλ θαη Γηεξεχλεζεο Καηαγγειηψλ
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ
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Α.4 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σν Απηνηειέο Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γήκαξρν θαη
απνηειεί ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα απνθαζίζηαληαη
δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν
θαη λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, έρεη πιήξε πξφζβαζε ζε
φια ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία (έληππεο θαη ςεθηαθήο κνξθήο) θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ
ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. Σαπηφρξνλα έρεη ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ηνπ
απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε θαη νθείιεη ελ γέλεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο
ερεκχζεηαο.
Οη αξκφδηνη Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνη θαη ππάιιεινη ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
ζπλεξγάδνληαη άκεζα θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη γεληθά
δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο.
Αξκνδηφηεηεο :
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο:
 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο,
θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο αλά πεξίνδν, ζχκθσλα κε ην εηήζην ζρέδην δξάζεο θαη
ζπλεξγάδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ
αλαγθαία ππνθίλεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηδησθφκελνπ έξγνπ. Τπνγξάθεη ηα έγγξαθα πνπ
αθνξνχλ ζε ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο.
 Τπνβάιιεη πξνο έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην εηήζην πξφγξακκα
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ (ήηνη, ηα πνξίζκαηα ησλ δηελεξγνχκελσλ
ειέγρσλ, ηελ πξφνδν ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα
βειηίσζε).Σν πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επαξθή δηαβεβαίσζε γηα ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα,
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ, ή ηε δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ γηα ην ζχλνιν
ή κέξνο απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
 Δπηπιένλ, ν Πξντζηάκελνο επζχλεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ ππφ ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο
ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ θάζε είδνπο ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
α) Σν Γξαθείν ρεδηαζκνχ, Μεζνδνινγίαο & Γηελέξγεηαο Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ είλαη
αξκφδην ηδίσο γηα:
 Σελ αλάπηπμε θαη δηαξθή βειηίσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα.
 Σε ζχληαμε θαη αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, θαη ηελ ππνβνιή απηνχ πξνο έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
 Σε ζχληαμε θαη αλαζεψξεζε Δγρεηξηδίνπ Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ.
 Σελ θαηάξηηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ,
ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ.
 Σελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν, γηα ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο
πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
 Σε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο.
 Σε ζχληαμε θαηαιφγσλ ππφρξεσλ ππαιιήισλ θαη αηξεηψλ ζε δήισζε πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ «Πφζελ Έζρεο» ηνπ λ. 3213/2003 θαη εηζαγσγή ηνπ
ζπγθεληξσηηθνχ θαηαιφγνπ ππφρξεσλ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή "ΠΟΘΔΝ" ησλ αληίζηνηρσλ
αξρψλ ειέγρνπ.
 Σε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, πξνγξακκαηηζκέλσλ ή έθηαθησλ, γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (κεραληζκψλ ειέγρνπ)
θαη δηαθπβέξλεζεο.
 Σνλ έιεγρν επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (InternalControlSystem)
θαηά ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε ζρεηηθψλ βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ.
 Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο θαη ζπκκφξθσζεο κε ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ.

ΑΔΑ: 9Ω9ΕΩ9Ο-ΝΞΥ
 Σελ παξνρή πξνγξακκαηηζκέλσλ ή έθηαθησλ, ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
 Σελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ, θαηά ηνκέα αξκνδηφηεηάο ηνπο.
 Σε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ηνλ έιεγρν ηεο
νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζήο ηνπ θαη ηεο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νξζή
δηελέξγεηα ησλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, ηελ νξζή είζπξαμε
θαη εκθάληζε ησλ εζφδσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ
θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη θαθνδηαρείξηζεο, θαηάρξεζεο, ζπαηάιεο ή απάηεο θαη ηελ
απνηξνπή ηνπο ζην κέιινλ.
 Σνλ έιεγρν ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη ηε
δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία έθδνζεο.
 Σελ έξεπλα γηα ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 2362/1995,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3871/2010 θαη ηζρχεη.
 Σνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ παγίσλ πξνθαηαβνιψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζην Γήκν Βέξνηαο.
 Σε δηαβεβαίσζε πεξί ηεο αθξίβεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ αλαθνξψλ.
 Σνλ έιεγρν πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ, θαηά ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί αλ επηηπγράλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη εάλ έρνπλ ελζσκαησζεί ζε απηέο επαξθείο
αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο – κεραληζκνί ειέγρνπ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ νξζή – αζθαιή
δηαρείξηζε απηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο.
 Σνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηηο
πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ.
 Σελ επίβιεςε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο δηελέξγεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη
ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ.
 Σε ζχληαμε πξνζσξηλψλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηηο
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο επί ησλ δηνξζσηηθψλ θαη
βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ.
 Σε ζχληαμε Δλεκεξσηηθψλ εκεησκάησλ πξνο ηνλ Γήκαξρν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη
ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ,
γηα γλσζηνπνίεζε πςειψλ, γηα ην Γήκν, θηλδχλσλ, πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.
 Σελ ακειιεηί γλσζηνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή ζηνλ αξκφδην πεηζαξρηθφ
Πξντζηάκελν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηπρφλ ελδείμεσλ απάηεο ή έιιεηςεο
αθεξαηφηεηαο, ή πεηζαξρηθήο επζχλεο ππαιιήισλ.
 Σε γλσζηνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ηπρφλ αλάγθεο θαηαινγηζκνχ, ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο ειιείκκαηνο.
 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ εζσηεξηθψλ
ειέγρσλ.
 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κέρξη ηελ
νξηζηηθή πινπνίεζή ηνπο.
 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο έθβαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξερφκελνπ
ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ.
 Σελ ππνβνιή πεξηνδηθήο αλαθνξάο πξνο ηνλ Γήκαξρν, ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.
β ) Σν Γξαθείν Δζσηεξηθψλ Δξεπλψλ θαη Γηεξεχλεζεο Καηαγγειηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο
γηα:
 Σνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ παξαβίαζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
δηαθζνξάο ζηηο νπνίεο, ελδερνκέλσο, εκπιέθνληαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ.

ΑΔΑ: 9Ω9ΕΩ9Ο-ΝΞΥ
 Σε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο ζε πεξίπησζε απψιεηαο δηθαηνινγεηηθψλ
πιεξσκήο, πξηλ ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, αλ ε απψιεηα
απηή έρεη ιάβεη ρψξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή εθηφο απηήο.
 Σε ζπιινγή, ηε δηεξεχλεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε ζχλζεζε, ηελ αλάιπζε, ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαηαγγειηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ
ζηελ ελδερφκελε εκπινθή ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη πνηληθά
αδηθήκαηα πεξί ηελ ππεξεζία.
 Σε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο έξεπλαο, έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο, πξνθαηαξθηηθήο
εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ εληνιήο απφ ην αξκφδην φξγαλν, είηε βάζεη
θαηαγγειηψλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί, επεμεξγαζηεί θαη αμηνινγεζεί, γηα ηε
δηεξεχλεζε πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαη πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πεξί ηελ ππεξεζία, θαζψο θαη
ηελ παξαπνκπή ησλ ππαηηίσλ αξκνδίσο.
 Σε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πεηζαξρηθή (ή θαη πνηληθή δίσμε
ησλ ππαιιήισλ), ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πεξί πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, (θαζψο θαη ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα ή άιισλ εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ).
 Σελ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο
δηαθζνξάο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ.
 Σελ ηήξεζε αξρείνπ ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη ην Σκήκα θαη ηελ εηζήγεζε ζηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ θαηαγγειηψλ, πνπ θξίλνληαη αζαθείο ή
αζήκαληεο, θαζψο θαη ηελ επαλεμέηαζε παιηψλ ππνζέζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνπ
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο πεξαηηέξσ έξεπλα.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ

ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ

Α.4 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ

Ζ Δπηινγή πξντζηακέλσλ
ζα γίλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ Κιάδσλ:
ΠΔ Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή
ΠΔ Γηνηθεηηθψλ – Οηθνλνκηθψλ θαη ειιείςεη απηψλ :
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή
ΠΔ Μεραληθψλ θαη ειιείςεη απηψλ :
ΣΔ Γηνηθεηηθψλ Λνγηζηψλ ή
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ.Α. ή
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο θαη ειιείςεη απηψλ :
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ηξέρνληνο
έηνπο ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο € 4.220 πεξίπνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο νπνίαο ππάξρνπλ
εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο Κ.Α. 10.6011.001 «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο
κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)» θαη 10.6050.001 «Δξγνδνηηθέο
εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» θαη αλάινγεο ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Γηα πνηνλ ιφγν γίλεηαη ηψξα ελψ ππάξρεη ςεθηζκέλνο λφκνο εδψ θαη πνιιά
ρξφληα αλ θη έρεη ηξνπνπνηεζεί ζηελ πνξεία; Καηά πφζν είλαη ππνρξεσηηθφ;
Σν πνζφ ησλ 4.220€ αθνξά ππάιιειν ηνπ Γήκνπ πνπ ζα γίλεη πξντζηάκελνο ζην ηκήκα
θαη ζα ιακβάλεη ην επίδνκα ζέζεο. Μφλν έλαο ζα είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο; Θα έρνπκε
άιιεο πξνζιήςεηο; Θα είλαη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ;
Απηφ ην ηκήκα ζα είλαη ππφ ηνλ Γήκαξρν. Πνπ ζα ζηεγάδεηαη αθξηβψο; ην Γεκαξρείν;
Γηαηί δελ πξνρσξνχκε ζε πξφζιεςε «πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε» θαη πξέπεη λα
ζηειερψζνπκε έλα ηέηνην ηκήκα κε πξντζηακέλνπο;

ΑΔΑ: 9Ω9ΕΩ9Ο-ΝΞΥ
Πφζνη είλαη νη πξντζηάκελνη ζηνλ Γήκν; Μεηαμχ ηνπο ιέλε νη εξγαδφκελνη φηη έρνπκε
πξντζηάκελνπο αιιά δελ έρνπκε ππαιιήινπο.
Όζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη αιήζεηα φηη έρνπλ ππνβιεζεί
αηηήζεηο απφ 19 εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ γηα λα κπνπλ ζην πξφγξακκα ηεο θηλεηηθφηεηαο; Ο
ιφγνο είλαη φηη δε γίλνληαη πξντζηάκελνη; Πξνθαλψο δελ ελλνψ φηη γίλνλαηη πξντζηάκελνη έηζη,
γίλνληαη θαη γηα άιινπο ιφγνπο.
Γήκαξρνο: Έρνπλ γίλεη 14 αηηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα λα θχγνπλ απφ ηνλ
Γήκν θαη λα πάλε ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζηελ Π.Δ. Ζκαζίαο, ζην ηεισλείν, ηελ ΓΟΤ
θιπ. Ο θαζέλαο έρεη θάπνην ζθεπηηθφ θαη ζέιεη λα κεηαθηλεζεί αιινχ.
Όπσο μέξεηε βέβαηα νη ηερληθνί δε κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ γηαηί απαηηείηαη ε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Γεκάξρνπ θη φπσο αληηιακβάλεζηε θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γίλεη.
Γηα λα πνχκε θαη θάπνηα πξάγκαηα γηα ην θαηλνχξην ηκήκα, πξαγκαηηθά ε λνκνζεζία δελ
έγηλε πξηλ έλα κήλα. Δίκαζηε κάιινλ φκσο απφ ηνπο πξψηνπο Γήκνπο κεζαίνπ κεγέζνπο ζηε
ρψξα πνπ μεθηλνχκε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην. Οη ππφινηπεο πφιεηο βξίζθνληαη ζε πξφδξνκν ζηάδην
απφ φζα γλσξίδσ, ζηειερσκέλα ηκήκαηα έρνπλ ειάρηζηνη Γήκνη.
Δκείο ηξέρνπκε γηα λα είκαζηε ζχλλνκνη. Σν ηκήκα ζα ζηειερσζεί κε 2-3 άηνκα εθ ησλ
νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη πξντζηάκελνο (γηα απηφ πξνθχπηεη δαπάλε 4.220€) ελψ νη ππφινηπνη ζα
είλαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θαη δελ πξνθχπηεη επηπιένλ δαπάλε.
Ζ ζηέγαζε ηνπ ηκήκαηνο ζα γίλεη εληφο ηνπ Γεκαξρείνπ, αλ θαη θάηη ηέηνην δελ έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία, κπνξεί ε ζηέγαζε λα γίλεη ζε έλα απφ ηα ηξία θηίξηα, δελ αιιάδεη θάηη.
Κ.Θενδσξίδεο: Γηα πνηνλ ιφγν γίλνληαη απνζπαζκαηηθά νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ο.Δ.Τ.;
Γηαηί δελ ζπληάζζεηαη λένο νξγαληζκφο;
Απηφ ην εξψηεκα ην έζεζα γηα πξψηε θνξά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019 θη ν Γήκαξρνο κνπ
είρε απαληήζεη φηη ην ζπδεηνχλ ην ζέκα. Γελ πήξα ζαγή απάληεζε. Έθηνηε ήξζαλ ηέζζεξηο
ηξνπνπνηήζεηο.
Βεβαίσο θαη πξέπεη λα ζπζηαζεί απηή ε δηνηθεηηθή κνλάδα, αιιά ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
γίλνληαη απνζπαζκαηηθά φια απηά πνηνο είλαη; Γηαηί γίλεηαη ηψξα θη φρη πνιχ θαηξφ πξηλ;
Γήκαξρνο: Απηή είλαη ε άπνςε ηνπ θ.Θενδσξίδε.
Δκείο βιέπνπκε πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπκε. Όρη φηη δελ ζέινπκε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν αξγφηεξα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηνλ Ο.Δ.Τ. γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο, αιιά φηη
έρνπκε θάλεη κέρξη ηψξα, φπσο θαη ην ζεκεξηλφ ζέκα, ην θάλνπκε γηα λα πξνρσξήζνπκε πην
γξήγνξα. Γελ έρνπκε άιινπο ιφγνπο.
Κάπνηα ζηηγκή ζα δνχκε ελ ησ ζπλφισ ηνλ Ο.Δ.Τ., αιιά ζηελ παξνχζα θάζε δελ καο
δεκηνπξγεί ζέκαηα.
Παπιίδεο: Θεσξψ φηη ν Γήκνο πξέπεη λα δψζεη πξνηεξαηφηεηεο ζε άιια πξάγκαηα.
Απηφ ην ηκήκα είλαη θάηη πνπ θαιψο θαζπζηεξήζακε λα ην θάλνπκε, αιιά δελ έρνπκε ηελ
πνιπηέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Βιέπεηε φηη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπκε θαζπζηεξήζεη πνιχ,
έρνπκε κεγάιν πξφβιεκα κε απνρσξήζεηο, ζπληαμηνδνηήζεηο θαη κεηαθηλήζεηο κε ην πξφγξακκα
ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ.
Θεσξψ φηη γηα απηφ ην ηκήκα δελ ππάξρεη ηέηνηα αλάγθε ψζηε λα μεθηλήζνπκε ηε
δεκηνπξγία ηνπ θαη θαιά θάλακε θαη θσιπζηεξγήζακε κέρξη ζήκεξα.
Σν ιέσ απηφ γηαηί ίζσο πξέπεη λα δνχκε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηνπο άιινπο
Γήκνπο πνπ ην μεθίλεζαλ. Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο κέζα ζηνπο Γήκνπο (θαη ην
μέξεηε θαιά) θη ν Γήκνο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη. Απηέο ινηπφλ νη εμεηάζεηο ησλ αλσλχκσλ
θαηαγγειηψλ κε ηηο νπνίεο ζα απαζρνινχληαη νη εξγαδφκελνη θαη ζα ζηξέθνληαη πξνθαλψο
ελαληίνλ εξγαδνκέλσλ δελ ζα ηνπο δίλεη ηε δηάζεζε λα εξγαζηνχλ. Θπκάζηε φηη ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα ππήξρε ζσξεία αλσλχκσλ θαηαγγειηψλ, ηξέραηε πνιχ θαη μνδεχαηε ρξφλν θαη
δπζαξεζηνχληαλ φινη φηαλ ζπλέβαηλαλ απηέο νη θαηαζηάζεηο. Γηαηί πξέπεη απηή ηε ρξνληθή
ζηηγκή λα δψζνπκε έκθαζε ζε ηέηνηα πξάγκαηα θη φρη ζε άιια πην δεκηνπξγηθά; Γελ ην
θαηαιαβαίλσ.
Θεσξψ φηη κπνξείηε λα ην θέξεηε αξγφηεξα, ην λα θάλεηε θφκε έλαλ πξντζηάκελν γηα λα
πάξεη 5.000€ κπξνζηά ζε φια ηα άιια πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, δελ εμηζνξξνπεί ηελ
θαηάζηαζε θη ππάξρεη νπζηαζηηθφ πξφβιεκα γηαηί ζην κέιινλ ν Γήκνο πηζαλφλ λα έρεη πνιιά
πξνβιήκαηα.
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Έηζη θξίλσ φηη ζα ζπκβεί κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. Υξεηαδφκαζηε
εξγαδφκελνπο θη φρη πξντζηακέλνπο, γηα λα κε ζεσξήζνπκε φηη θξχβεηαη απφ πίζσ νπνηαδήπνηε
ζπκθσλία . Γελ ζεσξψ (θαη ην μαλαιέσ) φηη απηφ ην ηκήκα είλαη ηφζν απαξαίηεην ζηνλ Γήκν.
Αληίζεηα, ππήξρε ν «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε» φπνπ εθεί ζα δείρλακε φηη ελδηαθεξφκαζηε
γηα ηνλ πνιίηε
Έηζη θη αιιηψο ηνλ δξφκν πνπ αθνινπζνχλ θάπνηνη γηα λα πάλε νη αλψλπκεο θαηαγγειίεο
ζηα δηθαζηήξηα βάδνληαο ςεχηηθα νλφκαηα ηνλ γλσξίδνπλ θαιά. Γελ ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη ν
Γήκνο θαη λα βάιεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηέηνην πξφβιεκα, απηή είλαη ε άπνςή κνπ.
Μαξθνχιεο: Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρνπκε ηνπνζεηεζεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ο.Δ.Τ., αιιά εδψ βιέπνπκε φηη αλαθχπηεη θη άιιν δήηεκα γηα ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ειιείςεη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν
θπζηνινγηθά ζα θαινχληαλ λα θαιχςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα
Δδψ φκσο έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν, ρσξίο λα έρνπκε ραξηνγξαθεκέλν ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ, λα εξρφκαζηε λα θάλνπκε θαλνληζκφ ελψ ζα έπξεπε πξσζχζηεξα λα έρνπκε
ζπγθεθξηκέλν νδηθφ ράξηε, λα γλσξίδνπκε ην δηαζέζηκν δπλακηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δνχκε αλ
κπνξνχκε λα ζπζηήζνπκε κηα λέα ππεξεζία ή κηα λέα δηεχζπλζε, γλσξίδνληαο βέβαηα αλ
ππάξρνπλ θαη πθηζηάκελνη, γηαηί έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν λα έρνπκε πξντζηάκελν δηεχζπλζεο,
ηκεκαηάξρεο θαη λα κελ έρνπκε πθηζηάκελνπο, δει. αλζξψπνπο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηελ πνιηηηθή
πνπ ραξάζζεη ε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε.
Σν δήηεκα είλαη φηη εδψ δελ ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο. Ο Ο.Δ.Τ. ζα
πξέπεη λα έξζεη νινθιεξσκέλνο. Να έρνπκε ηα δεδνκέλα, λα μέξνπκε ηη θαη πφζεο θελέο ζέζεηο
έρνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνθαζίζνπκε πσο ζα ελεξγήζνπκε. Θεσξψ φηη νπνηαδήπνηε άιιε
πξνζέγγηζε είλαη πξφρεηξε θη ελδερφκελα λα ππεξεηεί πειαηεηαθά ζπκθέξνληα (δελ κπνξψ λα ην
πσ απηφ κε βεβαηφηεηα).
Ννκίδσ φηη ππάξρνπλ πνιιά εξσηεκαηηθά πνπ πξέπεη φηαλ έξζεη ε ψξα λα απνθαζίζνπκε,
λα είλαη ιπκέλα. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θαη δελ ζα ςεθίζνπκε ππέξ ηεο εηζήγεζεο. Δίκαζηε ππέξ ηεο
ζέζεο φηη πξέπεη λα έξζεη νινθιεξσκέλνο Ο.Δ.Τ.
Μειηφπνπινο: Θα ζρνιηάζσ θάηη πνπ αθνξά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε. ηηο
θάηη ιηγφηεξν απφ 3 ψξεο πνπ δηάξθεζε ε πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ε αληηπνιίηεπζε
κίιεζε πεξίπνπ 50 ιεπηά, ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα αλήθεη ζηε ζπκπνιίηεπζε, γη’ απηφ θαη
δηαξθεί ε ζπδήηεζε ηφζν πνιχ.
Θέισ επίζεο λα ζρνιηάζσ θάηη πνπ είπε αληηδήκαξρνο θαηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζπδήηεζε θαη λα ηνπ πσ πσο ην Κ.Κ.Δ. δελ ππνζηέιιεη ηε δξάζε ηνπ νχηε θαη θάησ απφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο.
Πξνθαλψο ηελ αλαθνίλσζή καο ζα ηε κνηξάδακε έμσ απφ ηα ζρνιεία ζηνπο γνλείο θη φρη
ζηα βνπλά, ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλφλεο θαη ηα πγεηνλνκηθά κέηξα, θάηη πνπ δελ έθαλε νχηε ν
πξσζππνπξγφο.
Με ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε έξρεζηε θαη ηξνπνπνηείηε γηα αθφκε κηα θνξά ηνλ Ο.Δ.Τ.
Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ θάλαηε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηψζεθαλ θαηά δεθάδεο νη ζέζεηο ηνπ
κφληκνπ πξνζσπηθνχ, επεθηάζεθαλ νη ειαζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, ππνβαζκίζηεθαλ, απαμηψζεθαλ
νη ππεξεζίεο, πξνρψξεζε θαηά έλα κέξνο ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θη επεθηάζεθαλ ηα
δεκνηηθά θνξνινγηθά ραξάηζηα ζε φινπο ηνπο δεκφηεο.
Με ηε λέα ηξνπνπνίεζε ζπζηήλεηαη έλα Απηνηειέο Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππφ ηελ
άκεζε επνπηεία ηνπ Γεκάξρνπ.
Γελ είζηε ε κνλαδηθή δηνίθεζε Γήκνπ πνπ πξνρσξά ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Καη ζε
άιινπο Γήκνπο νη δηνηθήζεηο επζπγξακκίζηεθαλ κε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ θη
εθαξκφδνπλ ηα ίδηα. Έξρεηαη ν λένο Ο.Δ.Τ. λα πξνζαξκφζεη ηνλ Γήκν ζηηο λέεο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο πνπ απνθαζίζηεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, λα κπνξεί δει. ν
Γήκνο λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηα φζα επηηάζζνπλ νη αληηιατθνί λφκνη.
ηήλεηαη ινηπφλ έλαο κεραληζκφο ππφ ηνλ Γήκαξρν κε ηνλ νπνίν δελ ζα εμππεξεηνχληαη
θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, αιιά ηα φζα επηηάζζεη ε πνιηηηθή πνπ πξναλέθεξα.
Με απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε πάεη αθφκε έλα βήκα παξαπέξα θαη βάδνπκε ζε θάζε
ππάιιειν απφ έλα ηζεθνχξη αλ δελ πηάζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ επηηάζζεη ε αληηιατθή πνιηηηθή
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Δκείο ιέκε φηη βξίζθεζηε απέλαληη απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα ν Γήκνο (γηαηί ζε απηφ νξθίδεζηε φινη) ππάξρεη έλαο
ηξφπνο. Να ππάξρνπλ δεκνηηθέο ππεξεζίεο κε δεκφζην θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα, πιήξσο
ζηειερσκέλεο κε εξγαδφκελνπο κε ζηαζεξή ζρέζε εξγαζίαο θη εμνπιηζκέλεο κε φια ηα κέζα, κε
πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνζιήςεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ. Δκείο ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Κ.Θενδσξίδεο: ην πλεχκα πνπ κίιεζε θη ν θ.Μαξθνχιεο, επηκέλνπκε φηη δελ κπνξνχλ
απηά ηα δεηήκαηα λα αληηκεησπίδνληαη απνζπαζκαηηθά.
Γε λνκίδσ φηη ν Γήκνο Βέξνηαο έρεη θαζπζηεξήζεη. Τπάξρεη έγγξαθν ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ
πνπ εθδφζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018, δπφκηζη ρξφληα πξηλ, εγθχθιηνο δηαηαγή κε ηελ νπνία
δίλεηαη νδεγία ζηνπο Γήκνπο λα ζπζηήζνπλ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ο Γήκνο απφ ηφηε κέρξη θαη ηψξα δελ έθαλε απνιχησο ηίπνηε. Γελ ζα θξίλσ αλ είλαη ή φρη
απαξαίηεην, αιιά φια απηά ηα δεηήκαηα δελ ηα αληηκεησπίδεηο ζε θακία πεξίπησζε κεκνλσκέλα
φηαλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ζην ζχλνιφ ηνπ.
Καηαξρήλ ζέιεη πξνζνρή, καο ρξεηάδεηαη απηή ε κνλάδα; ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν
ππάιιεινο πνπ ζα ηεζεί πξντζηάκελνο απηήο ηεο κνλάδαο, κε πνηα θξηηήξηα ζα επηιεγεί; Θα γίλεη
κε ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, δελ ζα θξηζεί πξνεγνπκέλσο απφ ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην.
Ο Γήκαξρνο ην ζπλεζίδεη πνιχ ηαθηηθά, έηζη θη αιιηψο δελ ςεθίδεηαη, ηελ πξνρεηξφηεηα
ζα ςεθίζνπκε; Απαηηείηε απφ εκάο λα ςεθίδνπκε φηη θη φπσο ηα θέξλεηε; Σελ νδεγία ηελ είραηε
ην θαινθαίξη, γηαηί δελ θέξαηε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο καδί θαη ηηο θέξλεηε κία-κία;
Απηφ δείρλεη φηη αληηκεησπίδεηε απνζπαζκαηηθά θαη κε πξνρεηξφηεηα φια ηα δεηήκαηα,
γη’ απηφ είκαζηε επηθπιαθηηθνί, γη’ απηφ πνιιέο θνξέο δίλνπκε ιεπθή ή αξλεηηθή ςήθν, φπσο ζα
είκαζηε θαη ηψξα, δε κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε δηαθνξεηηθά, δε κπνξνχκε λα γίλνπκε
ζπλππεχζπλνη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε.
Σζαλαμίδεο: Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά ηκήκαηα ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή επηζηήκε θη έλα
απφ απηά είλαη ε ειεγθηηθή ινγηζηηθή, πνπ γηα έλαλ νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ κπνξεί λα αληιήζεη
πιεξνθφξεζε, ζηνηρεία, λα δεη λέεο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ψζηε λα ιακβάλεη ηηο θαιχηεξεο
δπλαηέο απνθάζεηο.
Δκείο ιέκε πάληα φηη δε κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηελ νηθνλνκία απφ ηελ πνιηηηθή.
Σν εξψηεκα είλαη λα θάλνπκε έλα ηκήκα πνπ λα ειέγρεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ελεκεξσηηθά
ζεκεηψκαηα, πξνο πνηα θαηεχζπλζε; ηελ θαηεχζπλζε λα ζρεδηάζνπκε θαιχηεξα ηα νηθνλνκηθά
καο, ψζηε αληί γηα 500€ λα παίξλνπκε 250€ απφ ηνπο δεκφηεο; Όρη.
Αλ δείηε νιφθιεξε ηε ινγηθή, ηδίσο ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο πνπ εληάζζεηαη ζηα
πιαίζηα ηνπ επηηειηθνχ θξάηνπο, φπσο ην ιέεη ε θπβέξλεζε, κε πξφζρεκα ηε ζπαηάιε, ηε
δηαθζνξά, ηα ζθάλδαια, ηηο θαθέο ππεξεζίεο, πξνβιήκαηα ππαξθηά πνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ ζε
θάπνηνλ βαζκφ, πξνσζνχληαη αλαδηαξζξψζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ζηφρνπο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
θαη ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ππεξεηνχλ θαιχηεξα θαη πην
απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ζε ζπλζήθεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θη νμχηαηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα αιιαγέο πνπ δελ
έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ιανχ.
Όια απηά εθεί ζηνρεχνπλ θη φρη ζηελ νπζία, λα εμππεξεηήζνπκε θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ
ιανχ.
Γηακνξθψλεηαη κηα ηνπηθή δηνίθεζε πην ζπγθεληξσηηθή, επηηειηθή θαη πην ζηελά δεκέλε
κε ηηο επζπγξακκηζκέλεο πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Δ.Δ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηνπηθή δηνίθεζε ζα γίλεη πην επηζεηηθή απέλαληη ζην ιατθφ θίλεκα,
πην αληηδξαζηηθή θαη πην απηαξρηθή.
Γεκηνπξγνχληαη πνιιά εξσηήκαηα γηα ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με πνηα θξηηήξηα
ζα ηνπνζεηεζνχλ εθεί απηνί νη άλζξσπνη; Έρνπλ πξναλαθξηηηθέο αξκνδηφηεηεο, είλαη ζνβαξά
ζέκαηα απηά. Δκείο δε κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε κε απηήλ ηε ινγηθή θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν
ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Γέιιαο: Όζνη εξγαζηήθακε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη ν ζεζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή εδψ θαη πνιιά ρξφληα
θαη γλσξίδνπκε επίζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ.
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ε ηη ζπλίζηαηαη ε αλαγθαηφηεηα; Ακθηβάιιεη θαλείο φηη πξνάγεηαη ε δηαθάλεηα θη ε
αμηνπηζηία ζηε ιεηηνπξγία ελφο κεγάινπ νξγαληζκνχ φπσο είλαη ν Γήκνο Βέξνηαο, κέζα απφ ηε
ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; Ση έρνπκε λα θνβεζνχκε απφ ηε ρξήζε ηνπ;
Θα πσ κηα ξήζε πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή «Ζ ρξήζε γελλά ηε θζνξά θη ε δηάξθεηα ην
γήξαο». Απηφ ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, φια ηα ζπζηήκαηα θαη ζε φια ηα κέζα. Αο κελ
κπνχκε ζηε ινγηθή φηη εκείο ζα θηηάμνπκε έλαλ ηέηνην ζεζκφ γηα λα θαηαπηέδνπκε ή λα
εθαξκφζνπκε αληηιατθέο θαη αληεξγαηηθέο πνιηηηθέο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο. Δίλαη κηα
αλαγθαηφηεηα γηα λα θάλεηο θαιχηεξα ηε δνπιεηά ζνπ, γηα λα απνθχγεηο θαθνηνπηέο, γηα λα
βειηηψζεηο ζπζηήκαηα, κέζα θαη δηαδηθαζίεο.
Απηφ γίλεηαη θαηά θφξνλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, είλαη κηα βέιηηζηε ηαθηηθή πνπ αλ ηελ
αθνινπζήζνπκε πνιχ θαιά ζα θάλεη ν Γήκνο καο θαη κπξάβν ηνπ πνπ κπαίλεη κπξνζηά ζε απηήλ
ηελ πξνζπάζεηα. Πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία.
Παπιίδεο: Γελ θνβάηαη θαλείο, νχηε έρνπκε ζέκαηα. Πνιιέο θνξέο άιια ιέκε, άιια
απαληψληαη θη αιινχ πεγαίλεη ε θνπβέληα.
Βιέπνπκε ηξεηο ζειίδεο κε ππνρξεψζεηο. Θα θάλνπκε θάπνηνλ πξντζηάκελν, δελ ζα ιείςεη
απηφο απφ αιινχ; Θα ιείςεη. Έρνπκε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα ζηνλ Γήκν φηαλ ππάξρεη απηφ ην
πξάγκα;
Όηαλ γηλφηαλ κηα αίηεζε ζε κηα ππεξεζία δηακαξηχξνληαλ θη έιεγαλ φηη δε κπνξνχκε
ζπλέρεηα λα απαληάκε ζε αηηήζεηο θαη ηψξα ζα ρξεηάδεηαη λα ηξέρνπλ φινη πίζσ απφ απηέο ηηο
ππνρξεψζεηο θαη λα απαληνχκε ζηνλ ππάιιειν πνπ θάλεη απηφλ ηνλ έιεγρν ή πνπ πξέπεη λα θάλεη
φιεο απηέο ηηο ππνρξεψζεηο;
Μπαίλνπλ ζνβαξά εξσηήκαηα, ζα απαζρνιεζεί θφζκνο ζε επηπιένλ δηαδηθαζίεο. Ο
έιεγρνο γίλεηαη, έξρεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, ν απνινγηζκφο, ν ηζνινγηζκφο, ηα θνλδχιηα
θαίλνληαη, νη ηξνπνπνηήζεηο έξρνληαη ζην Γ..
Δκείο ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Μειηφπνπινο: Πξνθαλψο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. δελ έξρεηαη γηα λα πξνάγεη ηε
δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Σν πψο ιεηηνπξγεί ν Γήκνο
πεξηγξάθεηαη ζε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ θπβεξλήζεσλ, απηά ηα έρνπκε πεη θαη ζην
παξειζφλ θαη δε ζέινπκε λα ηα επαλαιάβνπκε.
Μνπ αξέζνπλ ηα «επηρεηξήκαηα» πνπ ζπγθξίλνπλ ηνλ Γήκν κε Α.Δ. φπσο νη ηξάπεδεο.
Ζ θαζηέξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ηξάπεδεο ηηο έθαλε θηιν-ιατθνχο νξγαληζκνχο;
Μάιινλ ην αληίζεην έρεη ζπκβεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο θαζέλαο πνπ είρε ζπλαιιαγέο κε
ηξάπεδεο θαηαιαβαίλεη ηη γίλεηαη.
Δκείο δελ πξνζδνθνχκε ηέηνηνλ Γήκν, δελ πξνζδνθνχκε Γήκν Α.Δ. Πξνζδνθνχκε θαη
ζέινπκε ν Γήκνο λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ
Οη εξγαδφκελνη θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, λα ακείβνληαη φπσο πξέπεη, λα δνπιεχνπλ θαη λα
κελ είλαη φκεξνη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ είθνζη πέληε (25) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη:
Ζ. Σζηθιίδεο, Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α.Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο,
Π.Μνπρηάξε, Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 19-1-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν ππ’ αξηζ. 1606 Β΄/2011 ΦΔΚ
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 2/2021 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
4.- Σελ κε αξ. πξση. 722/14-1-2021 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
5.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
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6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.4622/2019, ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ λ.4270/2014, ηνπ άξζξνπ 65
ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.
3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα
άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3584/2007, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε
ην άξζξν 38 ηνπ λ.3801/2009 θαη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3492/2006 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ
ην άξζξν ηνπ λ.4081/2012 θαη ηζρχεη.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Βέξνηαο θαη
εηδηθφηεξα ηελ ηξνπνπνίεζε: α) ηνπ άξζξνπ 1, (ΑΡΘΡΟ 1: ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ), β) ηνπ
άξζξνπ 2, (ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ) θαη γ) ηνπ άξζξνπ 7 (ΑΡΘΡΟ 7:
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ), σο εμήο:
«ΑΡΘΡΟ 1
ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ
Α.4 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
α) Γξαθείν ρεδηαζκνχ, Μεζνδνινγίαο & Γηελέξγεηαο Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ,
β) Γξαθείν Δζσηεξηθψλ Δξεπλψλ θαη Γηεξεχλεζεο Καηαγγειηψλ
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ
Α.4 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σν Απηνηειέο Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γήκαξρν θαη
απνηειεί ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα απνθαζίζηαληαη
δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην ειεγθηηθφ ηνπ έξγν
θαη λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, έρεη πιήξε πξφζβαζε ζε
φια ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία (έληππεο θαη ςεθηαθήο κνξθήο) θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ
ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. Σαπηφρξνλα έρεη ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ηνπ
απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε θαη νθείιεη ελ γέλεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο
ερεκχζεηαο.
Οη αξκφδηνη Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνη θαη ππάιιεινη ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
ζπλεξγάδνληαη άκεζα θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη γεληθά
δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο.
Αξκνδηφηεηεο :
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο:
 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο,
θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο αλά πεξίνδν, ζχκθσλα κε ην εηήζην ζρέδην δξάζεο θαη
ζπλεξγάδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ
αλαγθαία ππνθίλεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηδησθφκελνπ έξγνπ. Τπνγξάθεη ηα έγγξαθα πνπ
αθνξνχλ ζε ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο.
 Τπνβάιιεη πξνο έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην εηήζην πξφγξακκα
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ (ήηνη, ηα πνξίζκαηα ησλ δηελεξγνχκελσλ
ειέγρσλ, ηελ πξφνδν ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα
βειηίσζε).Σν πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επαξθή δηαβεβαίσζε γηα ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα,
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ, ή ηε δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ γηα ην ζχλνιν
ή κέξνο απηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
 Δπηπιένλ, ν Πξντζηάκελνο επζχλεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ ππφ ζπλζήθεο δηαζθάιηζεο
ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ θάζε είδνπο ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
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α) Σν Γξαθείν ρεδηαζκνχ, Μεζνδνινγίαο & Γηελέξγεηαο Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ είλαη
αξκφδην ηδίσο γηα:
 Σελ αλάπηπμε θαη δηαξθή βειηίσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα.
 Σε ζχληαμε θαη αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, θαη ηελ ππνβνιή απηνχ πξνο έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
 Σε ζχληαμε θαη αλαζεψξεζε Δγρεηξηδίνπ Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ.
 Σελ θαηάξηηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ,
ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ.
 Σελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν, γηα ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο
πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
 Σε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο.
 Σε ζχληαμε θαηαιφγσλ ππφρξεσλ ππαιιήισλ θαη αηξεηψλ ζε δήισζε πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ «Πφζελ Έζρεο» ηνπ λ. 3213/2003 θαη εηζαγσγή ηνπ
ζπγθεληξσηηθνχ θαηαιφγνπ ππφρξεσλ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή "ΠΟΘΔΝ" ησλ αληίζηνηρσλ
αξρψλ ειέγρνπ.
 Σε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, πξνγξακκαηηζκέλσλ ή έθηαθησλ, γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (κεραληζκψλ ειέγρνπ)
θαη δηαθπβέξλεζεο.
 Σνλ έιεγρν επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (InternalControlSystem)
θαηά ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε ζρεηηθψλ βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ.
 Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο θαη ζπκκφξθσζεο κε ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ.
 Σελ παξνρή πξνγξακκαηηζκέλσλ ή έθηαθησλ, ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ, ζην πιαίζην ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
 Σελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ, θαηά ηνκέα αξκνδηφηεηάο ηνπο.
 Σε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ηνλ έιεγρν ηεο
νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζήο ηνπ θαη ηεο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νξζή
δηελέξγεηα ησλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, ηελ νξζή είζπξαμε
θαη εκθάληζε ησλ εζφδσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ
θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη θαθνδηαρείξηζεο, θαηάρξεζεο, ζπαηάιεο ή απάηεο θαη ηελ
απνηξνπή ηνπο ζην κέιινλ.
 Σνλ έιεγρν ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη ηε
δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία έθδνζεο.
 Σελ έξεπλα γηα ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 2362/1995,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3871/2010 θαη ηζρχεη.
 Σνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ παγίσλ πξνθαηαβνιψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζην Γήκν Βέξνηαο.
 Σε δηαβεβαίσζε πεξί ηεο αθξίβεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο έγθαηξεο πξνεηνηκαζίαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ αλαθνξψλ.
 Σνλ έιεγρν πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ, θαηά ηνκέα αξκνδηφηεηαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί αλ επηηπγράλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη εάλ έρνπλ ελζσκαησζεί ζε απηέο επαξθείο
αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο – κεραληζκνί ειέγρνπ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ νξζή – αζθαιή
δηαρείξηζε απηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο.
 Σνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηηο
πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ.
 Σελ επίβιεςε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο δηελέξγεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη
ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ.
 Σε ζχληαμε πξνζσξηλψλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηηο
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο επί ησλ δηνξζσηηθψλ θαη
βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ.
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 Σε ζχληαμε Δλεκεξσηηθψλ εκεησκάησλ πξνο ηνλ Γήκαξρν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη
ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο ησλ ινηπψλ νξγαληθψλ κνλάδσλ,
γηα γλσζηνπνίεζε πςειψλ, γηα ην Γήκν, θηλδχλσλ, πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.
 Σελ ακειιεηί γλσζηνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή ζηνλ αξκφδην πεηζαξρηθφ
Πξντζηάκελν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηπρφλ ελδείμεσλ απάηεο ή έιιεηςεο
αθεξαηφηεηαο, ή πεηζαξρηθήο επζχλεο ππαιιήισλ.
 Σε γλσζηνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ηπρφλ αλάγθεο θαηαινγηζκνχ, ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο ειιείκκαηνο.
 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ εζσηεξηθψλ
ειέγρσλ.
 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κέρξη ηελ
νξηζηηθή πινπνίεζή ηνπο.
 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο έθβαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξερφκελνπ
ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ.
 Σελ ππνβνιή πεξηνδηθήο αλαθνξάο πξνο ηνλ Γήκαξρν, ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.
β ) Σν Γξαθείν Δζσηεξηθψλ Δξεπλψλ θαη Γηεξεχλεζεο Καηαγγειηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο
γηα:
 Σνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ παξαβίαζεο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
δηαθζνξάο ζηηο νπνίεο, ελδερνκέλσο, εκπιέθνληαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ.
 Σε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο ζε πεξίπησζε απψιεηαο δηθαηνινγεηηθψλ
πιεξσκήο, πξηλ ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, αλ ε απψιεηα
απηή έρεη ιάβεη ρψξα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή εθηφο απηήο.
 Σε ζπιινγή, ηε δηεξεχλεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε ζχλζεζε, ηελ αλάιπζε, ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαηαγγειηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ
ζηελ ελδερφκελε εκπινθή ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ ζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη πνηληθά
αδηθήκαηα πεξί ηελ ππεξεζία.
 Σε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο έξεπλαο, έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο, πξνθαηαξθηηθήο
εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ εληνιήο απφ ην αξκφδην φξγαλν, είηε βάζεη
θαηαγγειηψλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί, επεμεξγαζηεί θαη αμηνινγεζεί, γηα ηε
δηεξεχλεζε πνηληθψλ αδηθεκάησλ θαη πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πεξί ηελ ππεξεζία, θαζψο θαη
ηελ παξαπνκπή ησλ ππαηηίσλ αξκνδίσο.
 Σε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πεηζαξρηθή (ή θαη πνηληθή δίσμε
ησλ ππαιιήισλ), ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πεξί πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, (θαζψο θαη ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα ή άιισλ εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ).
 Σελ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο
δηαθζνξάο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Γήκνπ.
 Σελ ηήξεζε αξρείνπ ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδεηαη ην Σκήκα θαη ηελ εηζήγεζε ζηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ θαηαγγειηψλ, πνπ θξίλνληαη αζαθείο ή
αζήκαληεο, θαζψο θαη ηελ επαλεμέηαζε παιηψλ ππνζέζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνπ
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο πεξαηηέξσ έξεπλα.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ

ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ
Α.4 ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ

Ζ Δπηινγή πξντζηακέλσλ
ζα γίλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ Κιάδσλ:
ΠΔ Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή
ΠΔ Γηνηθεηηθψλ – Οηθνλνκηθψλ θαη ειιείςεη απηψλ :
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή
ΠΔ Μεραληθψλ θαη ειιείςεη απηψλ :
ΣΔ Γηνηθεηηθψλ Λνγηζηψλ ή
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ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ.Α. ή
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο θαη ειιείςεη απηψλ :
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ηξέρνληνο
έηνπο ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 4.220,00€ πεξίπνπ ζε βάξνο ησλ Κ.Α.: 1) 10.6011.001 κε ηίηιν
«Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά
επηδφκαηα)» θαη 2) 10.6050.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» θαη αλάινγεο ζε βάξνο ησλ αλσηέξσ Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε.

ΑΔΑ: 9Ω9ΕΩ9Ο-ΝΞΥ
Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 1 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο
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