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ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Αριθμός απόφασης: 34/2015

Θέμα: Ορισμός Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Παρασκευή 19 του μηνός
Ιουνίου του έτους 2015 και ώρα 16:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 213/15-06-2015
πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι
από το σύνολο των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:
Παρόντες

Απόντες

Παναγιωτοπούλου Ελένη

Καραβασιλικού Γραμματική

Λαγέρης Νικόλαος

Αναστασίου Βασίλειος

Γκατζώνης Αστέριος

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Πανιώρας Ιωάννης

Κούκος Γεώργιος

Βαλσαμής Ελευθέριος

Καβλίτση Ευαγγελία

Πράπα Χριστίνα

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 3ο θέμα της
ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: «Σύμφωνα με:


Τις υπ’ αριθμόν πρωτ. 166/2015 και 167/2015, αιτήσεις που κατατέθηκαν στο
Φορέα μας, που αφορούσαν την παραίτηση του Αντιπροέδρου του ΑΠΚ κου
Κωτάκη Γεώργιου και την παραίτηση του δημότη κου Λαζάρου Λάζαρου,
αντίστοιχα.
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Την υπ’ αριθμόν 26/2015 απόφαση του ΔΣ του ΑΠΚ, όπου αποδεχτήκαμε τις
παραπάνω παραιτήσεις των δύο μελών του ΔΣ και αποστείλαμε αίτημα στο Δήμο
προς αντικατάστασή τους και ορισμό νέων.



Την υπ’ αριθμόν 186/2015 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Αριστοτέλη με θέμα
«Αντικατάσταση μελών ΔΣ και ορισμός Αντιπροέδρου του Αριστοτέλειου
Πνευματικού Κέντρου» και



Την υπ’ αριθμόν 31/2015 απόφαση του ΔΣ του ΑΠΚ όπου αποδεχόμαστε την υπ’
αριθμόν 186/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη και
όσα αυτή ορίζει,

Θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου την συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του
Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, όπου ορίσθηκαν δύο (2) μέλη, του ΔΣ ως εξής:
α) Παναγιωτοπούλου Ελένη, Πρόεδρος Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με στοιχεία
επικοινωνίας:

τηλέφωνο

6972

864

552,

Fax

23770

21132,

e-

mail:e.panagiotopoulou@dimosaristoteli.gr
β), Κωτάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου,
τηλέφωνο 6988 139 139, Fax 23770 21132, e-mail:aristoteleio@dimosaristoteli.gr
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35/29-09-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΚ.
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010, για την εφαρμογή του Προγράμματος
«Διαύγεια» προκειμένου να γίνεται η ανάρτηση στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους των
κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, κλπ. του Α.Π.Κ, καθώς και η τήρηση αρχείου των νόμων με
αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων
που αναρτώνται».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη μετά
από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και αφού ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συστατικής της πράξης, αλλά και την εισήγηση της προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Την εκ νέου συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Αριστοτέλειου Πνευματικού
Κέντρου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010, για την εφαρμογή του
Προγράμματος «Διαύγεια» προκειμένου να γίνεται η ανάρτηση στους σχετικούς διαδικτυακούς
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τόπους των κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, κλπ. του Α.Π.Κ, καθώς και η τήρηση αρχείου των
νόμων με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των
κειμένων που αναρτώνται. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της
ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 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.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. Η Ο.".Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
2. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), θα αποτελείται από δύο (2) μέλη, ως εξής:
α) Παναγιωτοπούλου Ελένη, Πρόεδρος Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, με στοιχεία
επικοινωνίας:

τηλέφωνο

6972864552,

Fax

2377021132,

e-

mail:e.panagiotopoulou@dimosaristoteli.gr
β), Γκατζώνης Αστέριος, Αντιπρόεδρος Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου,
τηλέφωνο 6944 733 131, Fax 23770 21132, e-mail: asgatz@yahoo.gr

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 34/2015
Ιερισσός 19-06-2015
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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