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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ήµαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αττικής  

 

 

 ΄Εχοντας 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» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) 

3. τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος είναι 

προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης 

έργου. 

4.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

δηµοτικού προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της 

χωρίς αποζηµίωση. 

5. Την αριθ. 2108/2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας 

∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

1. Συγκροτούµε εκ νέου στο ∆ήµο Σαρωνικού Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε), αποτελούµενη 

από δεκαπέντε (15) 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 σύµφωνα µε το Ν.3861/13.07.2010 και το Ν. 4305/2014 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, 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.∆.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.∆.Ε ως εξής: 

4.1. Ελευθερίου Σταµάτης, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, προϊστάµενος Τµήµατος ΚΕΠ του 

∆ήµου Σαρωνικού, υπεύθυνος ΝΠ∆∆ ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ, Συντονιστής, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 

2299320305, e-mail: info@kalivia.gr , µε αναπληρώτρια την Χατζηκωστή Ελένη, υπάλληλο του 

∆ήµου Σαρωνικού, υπεύθυνη για τη διαχείριση του φορέα, των χρηστών-µελών της οµάδας και 

την τεχνική της υποστήριξη, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320369, email: 

eleni.hatzikosti@kalivia.gr  

4.2. ∆έδε Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, γραµµατεία δηµοτικού συµβουλίου, µέλος, µε 

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320338, e-mail: eleni.dede@kalivia.gr  

4.3. Πεδιώτη Ελισσάβετ, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, γραµµατεία Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και Συµβουλίου ∆.Κ. Καλυβίων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320341,  e-mail: 

lilypedioti@kalivia.gr  

 

4.4. Πουλοπούλου Γεωργία, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, προϊσταµένη του τµήµατος 

Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου Σαρωνικού, µέλος, µε στοιχεία 

επικοινωνίας: τηλ. 2299320326, e-mail: georgia.poulopoulou@kalivia.gr  



4.5. Καστριώτη Μαρία, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, ∆/ντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας, µέλος 

µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320364, e-mail maria.kastrioti@kalivia.gr  

4.6. Χονδρού Μαρία, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, υπεύθυνη ∆ιπλογραφικού, µέλος, µε 

στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320325, e-mail: maria.chondrou@kalivia.gr   

4.7. Γάτσια Γεωργία, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, Προϊσταµένη Τµήµατος Ταµειακής 

Υπηρεσίας, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320315, e-mail: georgia.gatsia@kalivia.gr    

4.8. Παπαϊωάννου Αναστάσιος, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, Tεχνική Υπηρεσία ∆ήµου , 

µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320347, e-mail: anastasios.papaioanou@kalivia.gr  

4.9.Μουρµουδάκη Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, προϊστάµενη του τµήµατος 

Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Σαρωνικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320321, 

e-mail: anna.mourmoudaki@kalivia.gr  

4.10. Παπαθανασίου Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, προϊσταµένη του Τµήµατος 

∆ιοικητικής Μέριµνας και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου Σαρωνικού, γραµµατεία 

Οικονοµικής Επιτροπής και υπεύθυνη για την τήρηση πρακτικών του συµβουλίου της δηµοτικής 

κοινότητας Κουβαρά, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2299320340, e-mail: 

eleni.papathanasiou@kalivia.gr  

4.11. Κόλλια Βασιλική, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, ∆/ντρια ∆ιοίκησης, µέλος, µε στοιχεία 

επικοινωνίας: τηλ. 2299320324, e-mail: vasiliki.kollia@kalivia.gr  

4.12. Φινέτη Αικατερίνη, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, ∆/ντρια Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 22993-20344, e-mail: katerina.fineti@kalivia.gr    

4.13. Παπασωτηρίου Χρήστος, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, ∆/ντής Οργάνωσης 

Επιχειρησιακού Σχεδιασµού – ΤΠΕ και Ανάπτυξης, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 22993-20348, 

e-mail: xristos.papasotiriou@kalivia.gr  

4.14.Ράπτης Χαράλαµπος, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, Προϊστάµενος Τµήµατος Εσόδων, 

µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ 2299320367, e-mail: babis.raptis@kalivia.gr  

4.15. Βιτώρος Ευάγγελος, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, ∆/ντής Τεχνικών Ανταποδοτικών 

Υπηρεσιών & Έργων Υποδοδοµών, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2299320350, e-mail: 

vagelis.vitoros@kalivia.gr   

4.16 Πίρκολος Μάρκος, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, Προϊστάµενος του Τµήµατος Αστικής 

και ∆ηµοτικής Κατάστασης, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 22993-20318, e-mail: 

markos.pirkolos@kalivia.gr  

4.17. Μητρογιάννη Αικατερίνη, υπάλληλος του ∆ήµου Σαρωνικού, υπεύθυνη ΝΠ∆∆ Σχολικές 

Επιτροπές, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 22993-20325, e-mail: 

katerina.mitrogianni@kalivia.gr  
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