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ΑΔΑ: 6ΞΒΔΟΛ0Σ-Ψ6Μ

΄Αλιμξπ 07-04-2017
Αοιθ.Ποχς.: 890

ΘΕΜΑ: «Αμτικατάσταση μελώμ και εκ μέου συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης
Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ»
ΑΠΟΥΑΗ ΑΡΙΘΜΟ - 32Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Έυξμςαπ σπϊφη:
Σιπ διαςάνειπ:
1. Σξσ άοθοξσ 6 παο.1 ςξσ Ν.3861/2010 (ΥΔΚ 112/Α/13.07.2010) με ςίςλξ
«Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ
ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ
Ποϊγοαμμα Διαϋγεια»,
2. Σιπ πεοιπς. δ’ και θ’ ςξσ άοθοξσ 58 ςξσ Ν.3852/2010 ρϋμτχμα με ςιπ
ξπξίεπ ξ Δήμαουξπ είμαι ποξψρςάμεμξπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ Δήμξσ και
ρσμιρςά ξμάδεπ εογαρίαπ και ξμάδεπ διξίκηρηπ έογξσ,
3. Σξ γεγξμϊπ ϊςι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ παοξϋραπ δεμ ποξκαλείςαι δαπάμη
ρε βάοξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ ΝΠΔΔ, δεδξμέμξσ ϊςι η Ομάδα Διξίκηρηπ
Έογξσ θα εκςελέρει ςξ έογξ ςηπ υχοίπ απξζημίχρη,
4. Σημ απϊταρη Ποξέδοξσ 3/ 7/ 7-5-2011,
5. Σημ απϊταρη Ποξέδοξσ 71/ 1754/8-7-2015 πεοί «Απξδξυή αίςηρηπ
παοαίςηρηπ λϊγχ ρσμςανιξδϊςηρηπ ςηπ Πέςοξσ Μαοίαπ» & ςημ 60/ 1431/197-2011 πεοί «ασςξδίκαιηπ λϋρηπ ςηπ σπαλληλικήπ ρυέρηπ ςηπ Διαμάμςη
Ολγαπ» και
6. Σημ απϊταρη Ποξέδοξσ 31/ 870/6-4-2017 πεοί «ςξπξθέςηρηπ ςηπ αμςά
Μαοίμαπ» και ςξ ΥΔΚ ς.Β΄ 1954/18-07-2014 πεοί «Έγκοιρηπ ςηπ με αοιθμ.
15/2014 απϊταρηπ ςξσ Δ.. πεοί ρϋρςαρηπ ρϋρςαρηπ 7 ποξρχπξπαγόμ
θέρεχμ ρε εταομξγή δικαρςικήπ απϊταρηπ»
Αποφασίζουμε
1. σγκοξςξϋμε ρςξ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΤ» Ομάδα
Διξίκηρηπ Έογξσ (Ο.Δ.Δ), απξςελξϋμεμη απϊ ΣΡΙΑ (3) ςακςικά και ΔΤΟ (2)
αμαπληοχμαςικά μέλη - σπαλλήλξσπ ξι ξπξίξι σπηοεςξϋμ ρςξμ τξοέα με
ξπξιαδήπξςε ρυέρη εογαρίαπ, μϊμιμξι ή με ρυέρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ
δικαίξσ.
2. Έογξ ςηπ Ο.Δ.Δ είμαι η οϋθμιρη ςχμ ςευμικόμ λεπςξμεοειόμ ςηπ
αμάοςηρηπ ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςηπ ξικείαπ σπηοερίαπ πξσ καςά ςξ
Ν.3861/13.07.2010 είμαι σπϊυοεη ρε αμάοςηρη, η ίδοσρη και λειςξσογία ςξσ
δικςσακξϋ ςϊπξσ ρςξμ ξπξίξ λαμβάμει υόοα η κεμςοική αμάοςηρη, η
δημιξσογία και ςήοηρη κεμςοικξϋ αουείξσ καθόπ επίρηπ και η διαβίβαρη ρςξ
Δθμικϊ Σσπξγοατείξ ϊλχμ ςχμ αμαγκαίχμ ρςξιυείχμ για ςημ αμάοςηρη ςχμ
ρυεςικόμ ποάνεχμ ρςξμ κεμςοικϊ δικςσακϊ ςξσ ςϊπξ. Δπίρηπ, έογξ ςηπ Ο.Δ.Δ
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είμαι η ςήοηρη αουείξσ ςχμ ρυεςικόμ μξμξθεςημάςχμ, ποάνεχμ και
απξτάρεχμ με ςοϊπξ ποξριςϊ ρε κάθε εμδιατεοϊμεμξ, καθόπ και ρςα άςξμα
με αμαπηοία, και με ϊλα ςα αμαγκαία ςευμικά, διαδικαρςικά και ξογαμχςικά
μέςοα όρςε μα εναρταλίζεςαι η ποξρβαριμϊςηςα, ακεοαιϊςηςα και
διαθεριμϊςηςα ςχμ κειμέμχμ πξσ αμαοςόμςαι.
3. Η Ο.Δ.Δ θα λειςξσογεί εμςϊπ και εκςϊπ ςξσ χοαοίξσ εογαρίαπ και
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί ρσλλξγικόμ ξογάμχμ.
4. Οοίζξσμε ςξμ σμςξμιρςή και ςα μέλη ςηπ Ο.Δ.Δ χπ ενήπ:
4.1
ΟΤΡΟΤΝΗ ΟΥΙΑ, σπάλληλξπ ςξσ κλάδξσ ΔΔ1 Διξικηςικόμ Γοαμμαςέχμ με Γ΄ Βαθμϊ, σμςξμίρςοια, με ρςξιυεία επικξιμχμίαπ: (ςηλ.
2109850281, e-mail: pedikosb@otenet.gr με αμαπληοόςοια ςημ ΣΔΥΑΝΟΤ
ΜΑΡΙΑ σπάλληλξ ςξσ κλάδξσ ΣΔ Νηπιαγχγόμ με Α΄ Βαθμϊ με ρςξιυεία
επικξιμχμίαπ (ςηλ. 2109813908, e-mail: pedikosb@otenet.gr
4.2 ΔΗΜΗΣΑ ΓΔΩΡΓΙΑ, σπάλληλξπ ςξσ κλάδξσ ΣΔ9 Βοετξμηπιξκξμίαπ με Α΄
Βαθμϊ, μέλξπ, με ρςξιυεία επικξιμχμίαπ: (ςηλ. 2109836648, e-mail:
pedikosb@otenet.gr με αμαπληοόςοια ςημ ΑΝΣΑ ΜΑΡΙΝΑ κλάδξσ ΔΔ
Διξικηςικόμ – Γοαμμαςέχμ με Δ΄ Βαθμϊ με ρςξιυεία επικξιμχμίαπ: (ςηλ.
2109836648, e-mail: pedikosb@otenet.gr
4.3 ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, σπάλληλξπ ςξσ κλάδξσ ΔΔ1 Γοαμμαςέχμ με Δ΄
Βαθμϊ, μέλξπ, με ρςξιυεία επικξιμχμίαπ: (ςηλ. 2109850281, e-mail:
pedikosb@otenet.gr .
5. Η παοξϋρα μα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΝΠΔΔ.
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