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∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υ+όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 6 +αρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε τίτλο «Ενίσχυση 

της διαφάνειας µε την υ+οχρεωτική ανάρτηση νόµων και +ράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

β) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α+οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ+ηρεσίας του ∆ήµου, +ου τρο+ο+οιήθηκε βάσει των 

διατάξεων του Ν.2503/97, άρθρο 18, +αρ.12 (ΦΕΚ 1204/31-12-1997), ό+ως 

τρο+ο+οιήθηκε και συµ+ληρώθηκε µεταγενέστερα. 

3. Τις +ερι+τ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις ο+οίες ο 

∆ήµαρχος είναι +ροϊστάµενος των υ+ηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες 

εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου.  

4. Το γεγονός ότι α+ό τις διατάξεις της +αρούσας δεν +ροκαλείται δα+άνη σε βάρος 

του +ροϋ+ολογισµού του ∆ήµου, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα 

εκτελέσει το έργο της χωρίς α+οζηµίωση. 

 

Α , ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

1. Συγκροτούµε στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.), για το 

σύνολο των Σχολικών Ε,ιτρο,ών +ου ε+ο+τεύει, α+οτελούµενη α+ό δύο (2) µέλη 

– υ+αλλήλους, οι ο+οίοι υ+ηρετούν στον φορέα µας µε ο+οιαδή+οτε σχέση 

εργασίας, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
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2. Έργο της Ο.∆.Ε. είναι η ρύθµιση των τεχνικών λε,τοµερειών της ανάρτησης στο 

δικτυακό τό,ο της οικείας υ,ηρεσίας ,ου κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι 

υ,όχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τό,ου στον 

ο+οίο λαµβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δηµιουργία και τήρηση κεντρικού 

αρχείου καθώς ε+ίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυ+ογραφείο όλων των 

αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών +ράξεων στον κεντρικό 

δικτυακό του τό+ο. Ε+ίσης, έργο της Ο.∆.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των νόµων, 

+ροεδρικών διαταγµάτων, +ράξεων και α+οφάσεων µε τρό+ο +ροσιτό σε κάθε 

ενδιαφερόµενο, καθώς και στα άτοµα µε ανα+ηρία, και µε όλα τα αναγκαία 

τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η 

+ροσβασιµότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των κειµένων +ου αναρτώνται. 

 

3. Η Ο.∆.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις +ερί συλλογικών οργάνων. 

 

4. Ορίζουµε τον Συντονιστή και το µέλος της Ο.∆.Ε ως εξής: 

4.1 Νανάς Στέφανος, υ+άλληλος ΠΕ1 ∆ιοικητικού, Συντονιστής, µε στοιχεία 

ε+ικοινωνίας: (τηλ. 2310841962, e-mail: s.nanas@thessaloniki.gr). 

4.2 Μουσουλίδης ∆αµιανός, υ+άλληλος ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, 

Μέλος, µε στοιχεία ε+ικοινωνίας: (τηλ. 2310841109, e-mail: 

d.moussoulides@thessaloniki.gr). 

5. Η +αρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 
Κοινο+οίηση: Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

� Οριζόµενους  
  

Εσωτερική διανοµή  

� Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Εκ+αίδευσης (µε την 
υ+οχρέωση να ενηµερώσει το +ροσω+ικό του) 

 

� ∆/νση Προσω+ικού (για ενηµέρωση +ροσω+ικού 
µητρώου) 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 

 


