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ΘΔΜΑ: ύζηαζη Μονάδας Δζωηερικού Δλέγτοσ Γήμοσ Βέλοσ Βότας.  

 

ΑΠΟΦΑΖ 10/2023 

Ο Γήμαρτος Βέλοσ Βότας, 

 

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2
α
 ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/2010) όπσο πξνζηέζεθε θαη 

ηζρύεη κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α΄/2018), 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/2010), 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4795/21 (ΦΔΚ 62/Α΄/2021) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 9, 10 θαη 79, 

4. Τελ Απόθαζε ΥΠ.ΔΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΔΚ 6506/19.12.2022 ηεύρνο Β'): 

"Δμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ζύζηαζεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζηνπο 

Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ βαζκνύ θαη ζηα επνπηεπόκελα απηώλ λνκηθά 

πξόζσπα", 

5. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Βέινπ Βόραο πιεξνί ζσξεπηηθά ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα ηεο 

δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο σο άλσ Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, ήηνη: 

α) ην ζύλνιν ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ππεξβαίλεη ηνπο πελήληα (50) ππαιιήινπο 

θαη  

β) ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ππεξβαίλεη ηα είθνζη εθαηνκκύξηα (20.000.000) 

επξώ θαη θαηά ζπλέπεηα εκπίπηεη ζηελ ππνρξέσζε ζύζηαζεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνύ 

Διέγρνπ  

6. Τν Πξαθηηθό Γ.Σ. ηεο ΚΔΓΔ 492/22.12.2021 

7. Τνλ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο (ΦΔΚ622-26/2/2019 Τεύρνο Β΄) όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ     

                       

1. Σπζηήλνπκε Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αθνύ ην 

ζύλνιν ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ καο ππεξβαίλεη ηνπο πελήληα (50) 
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ππαιιήινπο θαη ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο ππεξβαίλεη ηα είθνζη 

εθαηνκκύξηα (20.000.000) επξώ. 

 

2. Η Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζπζηάζεθε σο νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ απηνηεινύο 

ηκήκαηνο κε ηίηιν «Απηνηειέο Τκήκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ», ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο 

ζην Γήκαξρν. 

 

3. Η Μνλάδα Δζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζα ζηειερσζεί θαη’ ειάρηζηνλ κε έλαλ (1) ππάιιειν 

πνπ ζα νξηζηεί κε εθ λένπ Απόθαζε Γεκάξρνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4795/2021 πνπ αθνξά ηε ζηειέρσζε ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ. 

 

4. Η Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ έρεη ηνπο επηρεηξεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηηο 

αξκνδηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 4795/21, όπσο ηζρύεη. 

 

5. Δπίζεο εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεηε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο, ε 

ζπλδξνκή εμσηεξηθώλ επαγγεικαηηώλ κε ηελ αλάινγε ηερλνγλσζία θαη πηζηνπνίεζε 

δεμηνηήησλ πνπ δελ ππάξρνπλ εληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, ζα εθαξκνζηνύλ νη 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4795/2021. 

 

6. Η ζπγθεθξηκέλε Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζα αζθεί ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ θαη ζηα επνπηεπόκελα Ννκηθά Πξόζσπα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο εθόζνλ δελ 

έρνπλ ζπζηήζεη δηθή ηνπο  Μ.Δ.Δ.  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξίζκ. 

86218/15.12.2022 Απόθαζε ΥΠ.ΔΣ. 

 

Η παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα «ΓΙΑΥΓΔΙΑ», ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαζώο θαη ζην Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο Έδξαο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

                                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 
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