
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18/04-10-2019 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής Α.Ε 

 

 Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή  04 

(τέσσερις) του μηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε, ύστερα από πρόσκληση με αριθμό 

797/2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                               
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 
 

 Μήτρου Αικατερίνη  
 
 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  04 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  65  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Μαρία Ελένη Ζαμάνη,  εισηγούμενη το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Θέλω να σας θέσω υπ όψιν τον Ν. 3861/2010 ‘Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 

112/Α/13-7-2010) και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, σύμφωνα με το οποίο οι φορείς των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των 

νομικών τους προσώπων, είναι υπόχρεοι σε ανάρτηση των πράξεων και των κανονιστικών 

αποφάσεων που εκδίδουν στο διαδίκτυο. Προς το σκοπό αυτό έχει συγκροτηθεί Ομάδα Διοίκησης 

Έργου (Ο.Δ.Ε.) με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της 

ανάρτησης πράξεων στο διαδίκτυο. Με το άρθρο  11 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όμως όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και το άρθρο 5 της αριθμ. Π1/2380/18-

12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) κοινής υπουργικής απόφασης επιπλέον θα πρέπει από 2-5-2013 όλες οι 

συμβάσεις και πληρωμές άνω των 1.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ να αναρτώνται στο κεντρικό 

ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων. 

 
Ορισμός διαχειριστών ΟΔΕ 
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Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση οπότε δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου 

θα εκτελεί το έργο της χωρίς αποζημίωση. Προτείνω να  συγκροτήσουμε  εκ νέου την ομάδα 

Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.). 

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική  

                                                                        θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
1. Τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010, για την εφαρμογή του Προγράμματος 

«Διαύγεια» αλλά και την ανάρτηση των συμβάσεων στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων 

συμβάσεων όπως προβλέπεται από το Ν. 4013/2011 προκειμένου να γίνεται η ανάρτηση στους 

σχετικούς διαδικτυακούς τόπους των κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κλπ. της 

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, 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. Τέλος, έργο της θα είναι η τεχνική 

και επιχειρησιακή υποστήριξη των υπηρεσιών της επιχείρησης σε θέματα Κ.Η.Μ.Δ.Σ., καθώς και η 

υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών του Ν. 3316/2005, προμήθειας 

αγαθών και παροχής υπηρεσιών. 

Η Ο.Δ.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) Ζαμάνη Μαρία Ελένη του Θωμά, τακτικό μέλος-συντονιστής, Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  

με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23770 21130, 6947046548, Fax 23770 21132, e-mail: 

axtada@dimosaristoteli.gr 
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β) Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα του Νικολάου , αναπληρωματικό μέλος, αντιπρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. 

ΔΑΕ, τηλέφωνο 23770 21130, 6972997453, Fax 23770 21132, e-mail: kleoaiv@yahoo.gr 

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2019    

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 04-10-2019 

 
Η  Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

    Ζαμάνη Μαρία - Ελένη 
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