ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 30 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 230

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για το
πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Δήμου Βελβεντού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2019
Ο Δήμαρχος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις :
α) της παρ.1, περιπ. δ΄ και θ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010/τ.Α’) με τίτλο «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».
2. Την αριθμ. 12/270/14-10-2019 Απόφαση Δημάρχου Βελβεντού «Τοποθέτηση
προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Βελβεντού».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το
έργο της χωρίς αποζημίωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Συγκροτούμε στο Δήμο Βελβεντού, Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη
από
επτά ( 7) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2.
Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο
δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13-07-2010 είναι υπόχρεη σε
ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού 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 δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η
τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο
προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα
αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η
προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3.
Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4.
Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
4.1. Ζανδέ Λάζαρο, υπάλληλο Κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών,
Συντονιστής,
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
24640-49005,
e-mail:
d.velventou@kep.gov.gr) με αναπληρωτή τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο Κλάδου
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ., 24643-50300 e-mail:
n.kantartzis@velvento.eu),
4.2.
Αγγέλη Ειρήνη, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2464350314, e-mail: aggelirini@gmail.com),
4.3. Γάγα Χαρίλαο, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο
Τμήματος Τεχνικών Έργων, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24643-50315, e-mail:
ch.gagas@velvento.eu)
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4.4.
Ζορζοβίλη Ελένη, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2464350303, e-mail: e.zorzovili@velvento.eu),
4.5. Στεργιόπουλο Ιωάννη,
Κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Ταμείου, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 24643-50305, e-mail: i.stergiopoulos@velvento.eu)
4.6.
Κούτλου Άννα, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.
24643-50302, e-mail: a.koutlou@velvento.eu),
4.7. Μαργιούλα Ευαγγελία, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2464349005, e-mail: e.margioula@velvento.eu)
Κάθε
μέλος
της
Ο.Δ.Ε.
έχει
υποχρέωση
για
την
ανάρτηση
στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των σχετικών εγγράφων (ΧΕΠ, αποφάσεις, συμβάσεις,
κλπ) που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητές του και στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
4. Οριζόμενα Μέλη
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Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

