ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών

Λευκάδα 1/2/2011
Αρ.Πρωτ: 1951

Τμήμα Διοίκησης & Διοικητικών Υποθέσεων
Γραφείο: Μηχανοργάνωσης
Ταχ.Δ/νση: Άγγ. Σικελιανού & Σβορώνου
31 100 Λευκάδα

Τηλ: (2645) 360511
Fax: (2645)360510
e-mail: info@dimoslefkadas.gr
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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
Διαύγεια»
2. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την με αριθμ 764/17-1-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Λευκάδας
για την συγκρότηση της ΟΔΕ του Δήμου
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα
εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Αποφασίζουμε
1. Συγκροτούμε στο Δήμο Λευκάδας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από
τέσσερα (4) 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.3861/13-7-2010 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 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.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 Φραγκούλη Αμαλία, υπάλληλος ΠΕ11 Πληροφορικής με βαθμό Α, Συντονιστής,
με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2645360522, e-mail: lefka210799@yahoo.gr),
4.2 Καρύδη Ελένη, υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικός με βαθμό Α, μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 26445360556, e-mail: karidi.lefkas@yahoo.gr),
4.3 Μιχελή Ακριβή, υπάλληλος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ με βαθμό Β, μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2645360553, e-mail: micheliak@yahoo.gr),
4.4 Κατωπόδη Αποστολία, υπάλληλος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ με βαθμό Δ, μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2645360521, e-mail: lia_lefkas11@yahoo.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενους
2. Εθνικό Τυπογραφείο
Εσωτερική Διανομή:
3. Γραφείο Δημάρχου
4. Προϊσταμένους Διευθύνσεων
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν το προσωπικό τους)
5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικών Υποθέσεων
(για ενημέρωση προσωπικού μητρώου)

