ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αγιά, 31 Ιανουαρίου 2011.
Αρ. Πρωτ.:28

ΑΠΟΦΑΣΗ

28/2011

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης–Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010 ) με
τίτλο «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο Πρόγραμμα «Διαύγεια», και άλλες διατάξεις.
3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ8/οικ16752/22-7-2010 και 20868/29-9-2010
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, με τις οποίες περιέχονται οδηγίες γι την εφαρμογή του
προγράμματος «Διαύγεια» από 15-3-2011.
4. Την με αριθ. πρωτ. 2016/26-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» απαιτείται
συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης ΄Εργου από υπαλλήλους του Δήμου.
6. Την απόφαση 2/2011 Δημάρχου Αγιάς περί διαπίστευσης μόνιμου και ΙΔΑΧ
προσωπικού του Δήμου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης
Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
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Αποφασίζουμε

Α) Συγκροτούμε για το Δήμο Αγιάς του Ν. Λάρισας για τη διαχείριση και εφαρμογή
του Προγράμματος «Διαύγεια» από 15-3-2011 Ομάδα Διοίκησης Έργου,
αποτελούμενη από έξη (8) μέλη-υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο Δήμο με
σχέση εργασίας, μόνιμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η οποία
συγκροτείται από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου:
1.

Αθανασούλα Λάμπρο ΙΔΑΧ-ΠΕ Διοικητικού Β΄ βαθμού,

με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:24950350206,e-mail:evrimeno@otenet.gr με

αναπληρωτή την Σπυρούλη Φανή

2. Δημηνίκο Αντώνη μόνιμο υπάλληλο - ΔΕ Διοικητικού Β΄ βαθμού

με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:24940350200, e-mail:info@melivoia.gr με
αναπληρωτή τον Μπουρνάκα Ιωάννη

3. Καραφέρια Νικόλαο μόνιμο υπάλληλο – ΤΕ Τεχνολόγων-Δασοπόνων Δ΄ βαθμού
με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:24940-24524,
e-mail: nikolaos.karaferias@0559.syzefxis.gov.gr με αναπληρωτή τον

Τόλιο Απόστολο

4. Μακροβασίλη Ζωή μόνιμο υπάλληλο – ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού Δ΄ βαθμού
με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:2494350100, e-mail:dagias@0559.syzefxis.gov.gr
με αναπληρωτή τον Σπανό Ιωάννη

5. Μπουρνάκα Ιωάννη μόνιμο υπάλληλο - ΔΕ Διοικητικού Γ΄ βαθμού

με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:24940350300, e-mail: yiannis@0751.syzefxis.gov.gr

με αναπληρωτή τον Δημηνίκο Αντώνη

6. Σπανό Ιωάννη μόνιμο υπάλληλο – ΔΕ Διοικητικού Α΄ βαθμού
με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:2494350122, e-mail: skhgiann@yahoo.gr με

αναπληρωτή τη Μακροβασίλη Ζωή
7. Σπυρούλη Φανή μόνιμο υπάλληλο - ΔΕ Διοικητικού Β΄ βαθμού

με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2494350116, e-mail: dagias@0559.syzefxis.gov.gr
με αναπληρωτή τον Αθανασούλα Λάμπρο

8. Τόλιο Απόστολο μόνιμο υπάλληλο - ΠΕ Δ/σης Υποθέσεων Πολιτών Γ΄ βαθμού

με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 24940-51604,e-mail: d.melivoias@kep.gov.gr με
αναπληρωτή τον Καραφέρια Νικόλαο

Έργο της ομάδας είναι η τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της
διαδικασίας καταχώρησης πράξεων του Δήμου, στο διαδίκτυο στο πλαίσιο των
διατάξεων του Ν. 3861/2010 δηλαδή η ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του
διαδικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η
δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο
Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των
σχετικών πράξεων στον κεντρικό διαδικτυακό τόπο. Επίσης έργο της Ο.Δ.Ε.
είναι η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και
αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, και οργανωτικά μέτρα
ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των
κειμένων που αναρτώνται.
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Β) Ορίζουμε αρμόδιο διαχειριστή της Ομάδας Διοίκησης Έργου και
αναπληρωτή του, και αρμόδιους για την τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση των
εποπτευομένων Νομικών Προσώπων του Δήμου, τους κατωτέρω υπαλλήλους
του Δήμου Αγιάς τον:
Δημηνίκο Αντώνη μόνιμο υπάλληλο - ΔΕ Διοικητικού Β΄ βαθμού

με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:24940350200, e-mail: info@melivoia.gr και αναπληρωτή τον

Μπουρνάκα Ιωάννη μόνιμο υπάλληλο - ΔΕ Διοικητικού Γ΄ βαθμού
με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:24940350300, e-mail: yiannis@0751.syzefxis.gov.gr

Οι οποίοι σύμφωνα με την αριθ.20868/29-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα μπορούν να
δημιουργούν νέους χρήστες για τη δική τους Ομάδα Διοίκησης Έργου και να
διαχειρίζονται τα στοιχεία των χρηστών (π.χ. δημιουργία νέων κωδικών,
προσθήκη και αφαίρεση μελών, αλλαγή στοιχείων μελών, υπογραφόντων
πράξεων κ.λπ.
Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται: 1) στους οριζόμενους υπαλλήλους, 2)
Διευθύνσεις και τμήματα Δήμου Αγιάς 3) Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και
4) Γραφείο Δημάρχου .
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται και δημοσιοποιείται
από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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