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Αριθμ.Πρωτ.: 574 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/13.6.2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών». 

2. Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.3.2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις». 

3. Το ισχύον Καταστατικό της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 030370729000. 

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας. 

5. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία. 

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

προϋπολογισμού της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) θα εκτελέσει το 

έργο της χωρίς αποζημίωση, 

 

Αποφασίζει 

1. Συγκροτεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), αποτελούμενη από δύο (2) μέλη – 

υπαλλήλους της Εταιρείας, με τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι εργάζονται με εξαρτημένη 

σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 
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2. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι: 

α) Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στον δικτυακό τόπο της οικείας 

υπηρεσίας που κατά τον Ν. 3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση. 

β) Η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο πραγματοποιείται η κεντρική 

ανάρτηση. 

γ) Η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου. 

δ) Η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των 

σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. 

ε) 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. Ορίζει τον Συντονιστή και το μέλος της Ο.Δ.Ε., με τους αναπληρωτές αυτών, ως εξής: 

α) Συντονιστής: 

Παντούλης Δημήτριος (τηλ.: 2651036686 & 2651083087, e-mail: epirus@epirussa.gr) 

Αναπληρωτής: Σταγκίκας Αριστοτέλης (τηλ.: 2651036686 & 2651083087, e-mail: 

telis@epirussa.gr) 

β) Μέλος: 

Κιτσάκης Βασίλειος (τηλ.: 2651036686 & 2651083087, e-mail: vkitsakis@epirussa.gr) 

Αναπληρωτής: Χρύσης Ευάγγελος (τηλ.: 2651036686 & 2651083087, e-mail: 

vagelis@epirussa.gr) 

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»). 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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