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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου 
(Ο.∆.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για το 
Ν.Π.Ι.∆. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  
(∆Η.Κ.Ε.ΘΕ.)» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ. κα ∆ήµητρα Αγκαθίδου ενηµέρωσε τα µέλη του 
∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ. για την εφαρµογή του Ν.3861/2010 «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» από την ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης (∆Η.Κ.Ε.ΘΕ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του «Καλλικράτη». 
Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε 
τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
β) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Την απόφαση σύστασης της επιχείρησης ΕΣ. 5.281/1995 
(ΦΕΚ256/τ.Β’/6.4.1995), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 
37.698/4.12.2002 (ΦΕΚ24/Β/17.1.2003), 50843/03/29.1.2004 (ΦΕΚ 
237/Β/9.2.2004) και 19104+16099/10.6.2009 (ΦΕΚ 1581/31.7.2009) 
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ. , δεδοµένου 
ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς 
αποζηµίωση.  

 
Αποφασίζεται οµόφωνα 

 
Η συγκρότηση στη ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ. Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) 
αποτελούµενη από ένα (1) µέλος – υπάλληλο ο οποίος υπηρετεί στον φορέα 
µας µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου. 

 
 
 



Έργο της Ο.∆.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.∆.Ε. είναι η τήρηση 
αρχείου των νόµων , προεδρικών διαταγµάτων, 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. 

 
Η Ο.∆.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 

 
Ορίζουµε Συντονίστρια  της Ο.∆.Ε., την υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ. κα 
Κριτσιλίδου Πανσέµνη, ΠΕ ∆ιοικητικό – Οικονοµικό Προσωπικό µε στοιχεία 
επικοινωνίας τηλ. 2310 521576/512064 και e-mail: danaides9@yahoo.gr 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ. 

   
 
 

-Η- 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ. 

 
 
 
 
 

ΑΓΚΑΘΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
 

 
 
 
 
 


