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Θέµα: Ορισµός της Γεωργίας Ρανέλλα ως εντεταλµένης ∆ηµοτικής Συµβούλου στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης για ζητήµατα εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών αυτού. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη 

της περ. ι΄ της § 1 αυτού, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 § 3 του ν. 3979/2011, κατά 

την οποία ο δήµαρχος µπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το 

συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), κατά τις οποίες ο δήµαρχος 

µπορεί, µε απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, µε εντολή του, εγγράφων και 

πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων, σε δηµοτικό σύµβουλο ή στον 

πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικού διαµερίσµατος ή στον πρόεδρο του τοπικού 

συµβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραµµατέα του ∆ήµου ή σε προϊστάµενο 

δηµοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου. 

3. Την υπ΄ αριθµ. 83000/30-11-2012 Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 3360/Β/17-12-2012) όπως αυτός διορθώθηκε – 

συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 4253/2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει σήµερα. 

4. Την ανάγκη επίτευξης ενίσχυσης της λειτουργίας ελεγκτικών διαδικασιών στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης και ενδυνάµωσης του ρόλου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µε 

την ανάθεση συγκεκριµένου ρόλου εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου εσωτερικού 
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ελέγχου σε αιρετό µέλος της διοίκησης µε επάρκεια και επαγγελµατική πιστοποίηση σε 

θέµατα εσωτερικού ελέγχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Ορίζουµε τη ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας Γεωργία Ρανέλλα, ως  εντεταλµένη 

∆ηµοτική Σύµβουλο Εσωτερικού Ελέγχου σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του ∆ήµου και 

τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.  

 

Β. Αναθέτουµε στην ως άνω σύµβουλο την εποπτεία και συντονισµό των διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης και την αναφορά και λογοδοσία στο δήµαρχο, 

την εκτελεστική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς τα εξής θέµατα: 

1. τη διαρκή εποπτεία του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και των εκάστοτε εξωτερικών 

ελέγχων (έγκριση του κανονισµού Εσωτερικού Ελέγχου και των προγραµµάτων 

ελέγχου, αξιολόγηση της απόδοσης του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου)  

2. την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας διακυβέρνησης στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, της 

διαχείρισης κινδύνων και των µηχανισµών ελέγχου καθώς και της συµµόρφωσης προς 

το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

3. την επίβλεψη της τήρησης των διεθνών προτύπων και αρχών (διαφάνειας, 

ακεραιότητας, ανεξαρτησίας, αµεροληψίας) 

4. το συντονισµό και την επίβλεψη της συνεργασίας άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου µε το 

Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

5. την ενηµέρωση του ∆ηµάρχου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τα προγράµµατα του εσωτερικού ελέγχου, τα πορίσµατα και τα 

επιµέρους ευρήµατα των ελέγχων µέσω τακτικών αναφορών και περιοδικών 

ενηµερώσεων 

6. την επικοινωνία όπου προβλέπεται µε εξωτερικούς φορείς (κεντρική κυβέρνηση, 

θεσµούς και οργανώσεις) για θέµατα εσωτερικού ελέγχου και συνεπικουρία του 

∆ηµάρχου σε θέµατα που άπτονται των ελεγκτικών διαδικασιών. 

 

Γ. Η εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος παρακολουθεί και ενηµερώνεται για ζητήµατα σχετικά 

µε τα καθήκοντά της σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζει συναντήσεις µε τους 

τοπικούς φορείς, προτείνει – εισηγείται σχετικές δράσεις, συνδράµει στη σύνταξη κανονισµών 

λειτουργίας και εποπτεύει την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των 

καθηκόντων της. Η εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος ασκεί τα ανωτέρω για δράσεις που 

αφορούν στο Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεννόηση πάντοτε µε το ∆ήµαρχο. 

 

∆. Εξουσιοδοτούµε την ως άνω εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο εσωτερικού ελέγχου να 

υπογράφει µε εντολή ∆ηµάρχου έγγραφα αλληλογραφίας του ∆ήµου µε κάθε φύσεως 
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δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που 

της ανατέθηκε. Επίσης, εξουσιοδοτούµε την ως άνω ∆ηµοτική Σύµβουλο να υπογράφει µε 

εντολή ∆ηµάρχου απαντήσεις επί των διαµαρτυριών των πολιτών που αφορούν τη λειτουργία 

του Τµήµατος Εσωτερικού Έλέγχου. 

 

Η παρούσα, µε την οποία καταργείται κάθε προηγούµενη αντίστοιχη απόφαση, θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

Σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή 

Τµήµατα του ∆ήµου 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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