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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

         
        Νάουσα  9 Μαρτίου 2011

                      Αρ.πρωτ.: 5891 

 
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. ∆/νση  ∆ημαρχίας 30  
Ταχ. Κώδικας 59200 

Πληροφορίες :Οικονόμου ∆ημήτρης 
Τηλέφωνο :2332350341 

oikonomou@naoussa.gr 

     

 

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

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

    Ο ∆ήμαρχος Νάουσας        

 

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) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’/2005). 
2. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. 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. 

 

 

           Αποφασίζουμε               

 

1. Συγκροτούμε στο ∆ήμο  Νάουσας Ομάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε), 
αποτελούμενη από είκοσι (20) 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, πράξων 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. 
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4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.∆.Ε ως εξής: 
 
4.1 Οικονόμου ∆ημήτρης, υπάλληλος  Γραφ. Ειδικών συνεργατών, Συντονιστής, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2332350341 , e-mail: oikonomou@naoussa.gr .) 
 
4.2 Χαριζόπουλος Αλέξανδρος, υπάλληλος Γραφείου Προσωπικού , μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: 
(τηλ. 2332350335, e-mail: xarizopoulos@naoussa.gr), με αναπληρωτή την Παπακώστα Μαρία με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2332350335 , e-mail:  papakosta@naoussa.gr  
 
4.3 Καπετανόπουλος Ευάγγελος,υπάλληλος Πολεοδομίας , μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2332350352, e-mail: kapetanopoulos@naoussa.gr ), με αναπληρωτή την Σπάρτση Στεφανία με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2332350352, e-mail: spartsi@naoussa.gr ) 
 
4.4  Νίκας Βασίλειος , Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας , μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2332350318 e-mail:nikas@naoussa.gr ), με αναπληρωτή την Χασιούρα Ζωή  με στοιχεία επικοινωνίας: 
(τηλ. 2332350314, e-mail: xasioura@naoussa.gr ) 
 
4.5  Κοκοζίδου Σοφία, υπάλληλος Γραφείου ∆ημοτικού συμβουλίου, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: 
(τηλ. ……, e-mail: kokozidou@naoussa.gr ) με αναπληρωτή την Λίγγου Ελισάβετ  με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2332350334, e-mail:ligou@naoussa.gr), 
 
4.6 Νικολαΐδου Ευρώπη , υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2332029609, e-mail:nikolaidou@naoussa.gr ), με αναπληρωτή την ∆ούμου Αικατερίνη με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ.2332029609, e-mail: doumou@naoussa.gr) 
 
4.7 Τασιώνα Χρυσούλα , Γραφείου ∆ημάρχου, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2332350308, e-
mail:info@naoussa.gr), με αναπληρωτή τον Συμεωνίδη Πέτρο με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ.2332350340, e-mail: symeonidis@naoussa.gr) 
 
4.8 Καπάρας ∆ημήτριος , υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2332350355, e-mail:kaparas@naoussa.gr), με αναπληρωτή τον Παπαφιλίππου Άγγελομε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ.2332350350, e-mail: papafilippou@naoussa.gr ) 
 
4.9 Χατζηπαράσχη Ελένη , υπάλληλος Ταμείου, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2332350315,     
e-mail:xatziparasxi@naoussa.gr), με αναπληρωτή την Μπόσκου Μαρία με στοιχεία επικοινωνίας: 
(τηλ.2332350320, e-mail: payroll2@naoussa.gr) 
 
4.10 Σκόδρα Ευμορφία , υπάλληλος Τμήματος ∆ημοτικών δασών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2332350344, e-mail:skodra@naoussa.gr), με αναπληρωτή τονΤσάκνη Παναγιώτη με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ.2332350345, e-mail: tsaknis@naoussa.gr) 
 
4.11 Κουγιάμη Αννα, υπάλληλος Οικονομικής Επιτροπής, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2332041045, e-mail:kougiami@naoussa.gr), με αναπληρωτή την Παπακώστα Μαρία με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ.2332350335 , e-mail: papakosta@naoussa.gr ) 
 
 

       Ο    ∆ήμαρχος 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 

1. Οριζόμενους 
Εσωτερική ∆ιανομή 

1. Γραφείο ∆ημάρχου 
2. Προϊσταμένους ∆ιευθύνσεων (με την υποχρέωση να ενημερώσουν το προσωπικό τους) 

 


