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Θ Ε Μ Α: Τροποποίηση της από 1815/10-02-2011 με Α.Δ.Α.:4Α1ΘΩ12-7 Απόφασης 

Δημάρχου σχετικά με των ορισμό Συντονιστή – Μελών της Ομάδας Διοίκησης 

Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο Δήμαρχος Σκύδρας 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.  Τις διατάξεις:  

i. Του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

ii. Του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 

Πρόγραμμα Διαύγεια». 

2.  Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:  

i. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22-7-2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 

Πρόγραμμα Διαύγεια». 

ii. 20868/29-9-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΚΥΚ-Γ): «Συμπληρωματική εγκύκλιος για 

την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια». 

iii. 2016/26-1-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-6): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 

Πρόγραμμα Διαύγεια». 

3.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η 

Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς 

αποζημίωση. 

 

4.   Την από 1815/10-02-2011 με Α.Δ.Α.:4Α1ΘΩ12-7  Απόφαση Δημάρχου  

Συγκρότησης και ορισμού Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του «Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Σκύδρα, 10/10/2013 

Αριθ.Πρωτ.:22143 
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Αποφασίζει 

Την τροποποίηση της από 1815/10-02-2011 με Α.Δ.Α.:4Α1ΘΩ12-7 Απόφασης 

Δημάρχου σχετικά με των ορισμό Συντονιστή – Μελών της Ομάδας 

Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ», οι οποίοι υπηρετούν στο Δήμο Σκύδρας με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

1. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της 

ανάρτησης στο δικτυακό τόπο κάθε οικείας υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας 

στο δικτυακό τόπου του Δήμου Σκύδρας (www.skydra.gov.gr) καθώς και 

στο δικτυακό τόπο του ΥπΕσΑΗΔ (www.diavgeia.gov.gr),  όπως ορίζεται 

από το Ν. 3861/13-7-2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση των κανονιστικών 

πράξεων ή αποφάσεων των διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων, η 

ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η 

κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού. 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. 

2.  Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 

3. Ορίζει εκ νέου συντονιστή και νέα μέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής:  

3.1 Συντονιστή, τον κ.Φιλούκατζη Νικόλαο, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. 

Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51867, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.2 Συντονιστή, τον κ.Χριστόπουλο Μελέτιο, υπάλληλο κλάδου Π.Ε. 

Πληροφορικής του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51866, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr). 

 

3.3 Μέλος, την κ.Χαλκοπούλου Μαρία , υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51852, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.4 Μέλος, τον κ.Σιδηρόπουλο Γρηγόριο , υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. 

Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: 

(τηλ. 23813 51853, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.5 Μέλος, τον κ.Λιάμπα Αθανάσιο, υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51851, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.6 Μέλος, τον κ.Μπουτσούκη Αθανάσιο, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Τοπογράφων 

Μηχανικών του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51863, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.7 Μέλος, τον κ.Σολομωνίδη Δημήτριο, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. Δ/κου του 

Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51832, e-mail: 

d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.8 Μέλος, τον κ.Ελοβάρης Κων/νος, υπάλληλο κλάδου Π.Ε. Δ/κου-

Οικονομικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51831, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.9 Μέλος, τον κ.Δεληκώστα Ιωάννα, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Δ/κου-

Λογιστικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51841, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  
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3.10 Μέλος, τον κ.Κουτσάκη Παναγιώτα, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Γεωπόνων 

του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51865, e-

mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.10 Μέλος, τον κ.Κολυμπάρη Πετρούλα, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. Κηπουρών 

του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51881, e-

mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.11 Μέλος, τον κ.Καρακασίδου Παναγιώτα, υπάλληλο κλάδου Π.Ε. 

Διοικητικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51842, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.12 Μέλος, τον κ.Γκόγκου Βασιλική, υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Λογιστικού  

του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51872, e-

mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.13 Μέλος, τον κ.Ανδρεάδου Δέσποινα, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. 

Διοικητικού του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 

51826, e-mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

3.14 Μέλος, τον κ.Κολοβού Νικολίτσα, υπάλληλο κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 

του Δήμου Σκύδρας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23813 51821, e-

mail: d_skydras@0887.syzefxis.gov.gr).  

 

 

4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σκύδρας, και στην 

αντίστοιχη του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποίησή της. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

 

ΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩ12-5ΚΘ


