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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Θεσσαλονίκη  4  Μαρτίου 2011                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                  Aριθµ. Πρωτ:  195 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ &  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΙ) 
 
∆ιεύθυνση: Τσιµισκή 60, Τ.Κ. 546 22  
Τηλέφωνο: 2310 228265 
FAX: 2310 223056                           

E-MAIL: dpsthpk@otenet.gr 
             

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο 
πλαίσιο της εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 
 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 9Η  
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ) 

 
 

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 
Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
 

2. Τις υπ’ αριθ.12555+3378 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας(ΦΕΚ 1217/2002 τ.Β) «΄Εγκριση του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί (πρώην Κρατικοί)» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 
 

3. Τις διατάξεις του άρθ.240 του Ν.3463/2006 που αναφέρεται στη «∆ιοίκηση 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου».  

 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης 
Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζηµίωση. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Συγκροτούµε στο ∆ηµοτικό Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί 
Σταθµοί  Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.), αποτελούµενη από τρία (3) µέλη - 
υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
 
2. 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. 
 
3. Η Ο.∆.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.∆.Ε. ως εξής: 
4.1 Κούτσου Ουρανία  υπάλληλος ΠΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός), Συντονιστής, 
µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2310228265) 
4.2 Κουλιού Αιµιλία, υπάλληλος ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µέλος, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2310223056),  
4.3 Ευφραιµίδου Παναγιώτα, υπάλληλος ∆Ε ∆ιοικητικών-Γραµµατέων, µέλος, µε 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2310228265)  
                                                                                   
                         

                                                                                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

                                                                                          ΚΥΒΕΛΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ 
 

Κοινοποίηση: 
1. Οριζόµενους 
2. Εθνικό Τυπογραφείο 


