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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/Α/13-07-2010)με τίτλο « Ενίσχυση της
2)
3)
4)

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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 άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και το άρθρο 233 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει
τις αρμοδιότητες του Δημάρχου ως προς την διοίκηση.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Νομικού μας Προσώπου, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα
εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Αποφασίζει :

Α) Ορίζει ως χρήστη του προγράμματος «Διαύγεια», στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)» και στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), τη μόνιμο υπάλληλο
του Δήμου Αγίου Νικολάου ο οποίος έχει μετακινηθεί από 26-09-2017 και για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών στο ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. σύμφωνα με την αριθμ. 1865/25-09-2017 απόφαση Δημάρχου Αγίου
Νικολάου, ως παρακάτω:
Καλλιόπη Παγκάλου του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό
Β’ και στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2841089513, e-mail: ppagalou@gmail.com
B) 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 η
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 σε 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.
Γ) Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων.
Δ) Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.
Ελευθέριος Σ. Ραφαϊλάκης

