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ΘΕΜΑ: "Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο 

της εφαρμογής του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" 

ΟΟ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΟΟ ΣΣ   ΔΔ ΕΕ ΛΛ ΤΤ ΑΑ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 §1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 §1 εδ. γ και δ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων». 

3. Τον υπό σύσταση νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 

4. 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. 

ΑΑ ππ οο φφ αα σσ ίί ζζ οο υυ μμ εε   

1. Συγκροτούμε στο Δήμο Δέλτα Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη – 

υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον Δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

2. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι: 

i. Η πρόσβαση και χρήση του συστήματος ανάρτησης. 

ii. Η ανάρτηση και κατηγοριοποίηση του αναρτώμενου υλικού στο διαδικτυακό τόπο ειδικού 

σκοπού, ανάλογα με το περιεχόμενό του και κυρίως η μέριμνα για τη διασφάλιση της επιλογής 

και προσθήκης των κατάλληλων θεματικών ενοτήτων. 

iii. Η τήρηση αρχείου πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται αυτομάτως στον οικείο 

διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού. 

iv. Ο συντονισμός για την σύσταση Ο.Δ.Ε. στους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου (Νομικά 

Πρόσωπα, Επιχειρήσεις, κλπ.). 

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: 

i. Τον Γκαζκούτη Γεώργιο του Χρήστου, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικός, Συντονιστή, με 

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310797411 εσ. 133, email: gajkoutis@echedoros.gr, με αναπληρωτή 

του τον Καζλάρη Ιωάννη του Αθανασίου, υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, με στοιχεία 

επικοινωνίας: τηλ. 2310797411 εσ. 135, email: ikazlar@hotmail.com. 

ii. Τον Σουρουπίδη Κωνσταντίνο του Γερβασίου, υπάλληλο του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών, Μέλος, με 

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310797411 εσ. 127, email: souroupidis@yahoo.gr, με αναπληρωτή 
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του την Καραμήτρη Τριανταφυλλιά του Δημητρίου, υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-

Λογιστικού, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310586830 εσ. 222, email: karamitrif@yahoo.gr. 

iii. Την Καλεμτζή Αθηνά του Βασιλείου, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Νομικών, Μέλος, με στοιχεία 

επικοινωνίας: τηλ. 2310797280, email: , με αναπληρώτριά της την Ζαβαροπούλου Καλλιόπη του 

Νικολάου, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310586830 εσ. 

217, email: kali_za@yahoo.gr. 

iv. Τον Χαζαράκη Θεόκριτο του Χρήστου, υπάλληλο του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών, Μέλος, με 

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310797411 εσ. 128, email chazarakis@echedoros.gr, με 

αναπληρωτή του τoν Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310586830 εσ. 222, email: k.konstantinidis@mail.gr. 

v. Την Μακνέα Κριστίνα-Ηλέκτρα του Γεωργίου, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 

Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310586830 εσ. 243, email: krismak6@gmail.com, με 

αναπληρωτή της τον Σιωμάδη Σωτήριο του Θωμά, υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Βιολόγος, με 

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310796117, email: siomadis@echedoros.gr.  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

      

  

 

 

 Νικόλαος Γιουτίκας 
Κοινοποίηση: 

1. Οριζομένους 

2.  

      

Εσωτερική διανομή: 

1. Σ' όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου 

2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 

με την υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού τους 

3. Αποφάσεις Δημάρχου 

4. Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου 


