1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 4/28.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.
Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
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Ζαγγίλας Δημήτριος
Γκλάβας Γεώργιος
Βορδός Χρήστος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λιόντας Γεώργιος
Σαράντη Μαρία
Ζούνη Στέλλα
Πύρρος Ιωάννης
Πλιάκος Αστέριος
Λακρός Αλέξανδρος
Σοφοτάσιος Χρήστος
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
Κοντογιώργης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
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Δημητριάδης Χρήστος
Χλιούμης Ανδρέας
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Σταμούδης Ελευθέριος
Καπλάνης Θωμάς
Βαγιωνάς Αθανάσιος
Αβέρης Αθανάσιος
Παρθενιώτης Νικόλαος

Γκολόης Γεώργιος
Μπάτσιος Αστέριος
Δήμητσας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα,
Πολυγύρου, β) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ)
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας.
Αριθμός θέματος: 3ο Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
(ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθμός Απόφασης : 38
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, κάλεσε τα μέλη
να αποφασίσουν για το αν συμφωνούν με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος,
καθώς θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την
εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» (άρθρο 6 παρ.1 Ν.3861/2010), διότι στην
εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010 επισημαίνονται τα εξής:
«Με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων,
των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων
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στο Διαδίκτυο με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής
πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση
στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας
διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη
και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως
την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης.
Επιπλέον στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 2016/26.01.2011 διευκρινίζονται τα εξής:
«Οι υπόχρεοι φορείς δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά αγορά εξοπλισμού ή λογισμικού
καθώς η υπηρεσία υλοποίησης του Προγράμματος Διαύγεια παρέχεται κεντρικά. Οι αποφάσεις
αναρτώνται στους κατά περίπτωση δικτυακούς τόπους ειδικού σκοπού που παρέχονται επίσης
κεντρικά από το Πρόγραμμα Διαύγεια.
Η εφαρμογή της διαδικασίας καταχώρησης και ανάρτησης καθώς και η προβλεπόμενη
από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως νόμου συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) σε
κάθε φορέα που είναι υπόχρεος για ανάρτηση των πράξεών του στο διαδίκτυο δεν σημαίνει σε
καμία περίπτωση τη σύσταση νέων οργανικών μονάδων στους υπόχρεους φορείς ή όργανα ή
την πρόσληψη νέου προσωπικού ειδικά για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, η διαδικασία
καταχώρησης θα πραγματοποιείται από τους υπόχρεους στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από
τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις οργανωτικής δομής και λειτουργίας των υπηρεσιών τους και
με το υπάρχον προσωπικό.
Οι εν λόγω ΟΔΕ πρέπει να συγκροτηθούν τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη
ισχύος του νόμου για τους φορείς αυτούς, δηλαδή, για τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τους
εποπτευόμενους φορείς τους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011
Στην εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής:
«Η εκάστοτε ΟΔΕ είναι αρμόδια κυρίως για την:
•Τεχνική υποστήριξη για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος καταχώρισης και
ανάρτησης.
•Καταχώριση του προς ανάρτηση υλικού στη σχετική εφαρμογή καταχώρισης, ανάλογα
με το περιεχόμενό του και ανάλογα με τα συμπληρωματικά δεδομένα που έχει υποδηλώσει ο
εκδότης. Το ηλεκτρονικό έγγραφο προς ανάρτηση, μαζί με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά
στοιχεία που περιγράφουν το νόμο ή την πράξη κατά περίπτωση, θα αποστέλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της ΟΔΕ που είναι αρμόδια για την καταχώριση. Σε
επόμενο χρονικό στάδιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια, ο ίδιος ο εκδότης θα
καλείται να μεριμνά για την καταχώριση του εγγράφου, οπότε το μέλος της ΟΔΕ θα έχει μόνον
υποστηρικτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.
•Επικοινωνία με τους διαχειριστές των υποστηρικτικών εφαρμογών και των
διαδικτυακών τόπων για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο
•Επικοινωνία με την ΟΔΕ του ΥπΕσΑΗΔ για επίλυση προβλημάτων και πληροφόρηση
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
•Συντονισμό και υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων.»
Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του
θέματος, και προχώρησαν στην συγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για
την εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Πολυγύρου.
Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη 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 Διαύγεια», τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις
οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες
εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου, 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.
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ΑποφασίζειΟμόφωνα
1. Την συγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του
προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Πολυγύρου, αποτελούμενη από επτά (7) 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.3861/13.07.2010 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 σχετικών
νομοθετημάτων, 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 Διαμαντουλάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΔΕ με σύμβαση ΙΔ.Α.Χ., Συντονιστής, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23710-21420., e-mail poligiros01@poligiros.gr),
4.2
Πραβήτα Μαρία, υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.
23713-50712, e-mail: poligiros02@poligiros.gr), με αναπληρώτρια την Κυπαρίσση Αργυρώ,
με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23713-50714)
4.3
Σεραφείμ Βασίλειος, υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 23713-50711, e-mail: poligiros04@poligiros.gr), με αναπληρώτρια την Διμηνά
Παρασκευή με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23713-50718, e-mail:)
4.4 Μανίκα Μαρία, υπάλληλος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 23713-50751, e-mail: poligiros05@poligiros.gr), με αναπληρώτρια την Πατσιούρα
Αναστασία, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23713-50752
4.5
Βογιατζής Νικόλαος, υπάλληλος ΠΕ1 Διοικητικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 23713-51733, e-mail: poligiros03@poligiros.gr ), με αναπληρωτή τον Βορδό Νικόλαο με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.23713-51731)
4.6
Ζούνης Αθανάσιος, υπάλληλος ΠΕ14 Δασολόγων, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 23713-50755, e-mail: poligiros06@poligiros.gr), με αναπληρώτρια την Καραμούζη
Παναγιώτα, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 23713-50756)
4.7
Θεοδοσιάδου Ιωάννα, υπάλληλος ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 23713-51243, e-mail: poligiros07@poligiros.gr).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 38/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 2 -2-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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