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Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο: 
α) ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13.07.2010) κε ηίηιν 
«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
Πξφγξακκα Γηαχγεηα» 
2. Τηο πεξηπη. δ’ θαη ζ’ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν 
Γήκαξρνο είλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπληζηά νκάδεο 
εξγαζίαο θαη νκάδεο δηνίθεζεο έξγνπ. 
3. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ε Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ 
ζα εθηειέζεη ην έξγν ηεο ρσξίο απνδεκίσζε. 
 

Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε 
 
1. Σπγθξνηνχκε ζην Γήκν ΛΔΣΒΟΥ Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (Ο.Γ.Δ), 
απνηεινχκελε απφ   δψδεθα (12) κέιε - ππαιιήινπο νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηνλ 
θνξέα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, κφληκνη ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ. 

 
2. Έξγν ηεο Ο.Γ.Δ είλαη ε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο αλάξηεζεο 
ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθείαο ππεξεζίαο πνπ θαηά ην Ν.3861/13.07.2010 είλαη 
ππφρξεε ζε αλάξηεζε, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ζηνλ νπνίν 
ιακβάλεη ρψξα ε θεληξηθή αλάξηεζε, ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θεληξηθνχ αξρείνπ 
θαζψο επίζεο θαη ε δηαβίβαζε ζην Δζληθφ Τππνγξαθείν φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ ζηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ ηνπ 
ηφπν. Δπίζεο, έξγν ηεο Ο.Γ.Δ είλαη ε ηήξεζε αξρείνπ ησλ ζρεηηθψλ 
λνκνζεηεκάησλ, πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ κε ηξφπν πξνζηηφ ζε θάζε 
ελδηαθεξφκελν, θαζψο θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία, θαη κε φια ηα αλαγθαία 
ηερληθά, δηαδηθαζηηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
πξνζβαζηκφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ αλαξηψληαη. 
 
3. Η Ο.Γ.Δ ζα ιεηηνπξγεί εληφο θαη εθηφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 
 
4. Οξίδνπκε ηνλ Σπληνληζηή θαη ηα κέιε ηεο Ο.Γ.Δ σο εμήο: 
 
4.1   Κωλζηαληίλος Υαηδεπαλαγηώηες, Μφληκνο ηαθηηθφο ππάιιεινο Γήκνπ 
Λέζβνπ σο σληοληζηής, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350537, e-mail: 
xatzip-ode@mytilene.gr ) κε αλαπιεξσηή ηνλ Κωλζηαληίλο Καπειάρε  Μφληκν 
ηαθηηθφ ππάιιειν Γήκνπ Λέζβνπ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350537, e-

mail: kapil-ode@mytilene.gr ). 

mailto:xatzip-ode@mytilene.gr
mailto:kapil-ode@mytilene.gr


4.2 Πειαγία Αράκβογιοσ, Μφληκε ηαθηηθή ππάιιεινο Γήκνπ Λέζβνπ, κέιος, 
κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350565 e-mail: aramv-ode@mytilene.gr ) κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Διέλε  αββίλοσ Μφληκε ηαθηηθή ππάιιειν Γήκνπ Λέζβνπ 
κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350516  e-mail: savin-ode@mytilene.gr ). 
 
4.3 Παλαγηώηα Κοσδοσλά, Μφληκε ηαθηηθή ππάιιεινο Γήκνπ Λέζβνπ, 
κέιος, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350530 e-mail: koudoun-
ode@mytilene.gr ) κε αλαπιεξψηξηα ηελ Μσρζίλε Κοσθούια Μφληκε ηαθηηθή 
ππάιιειν Γήκνπ Λέζβνπ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350563 e-mail: 
koukoul-ode@mytilene.gr ) 
 
4.4 Δσζηράηηος Σδίλες, Μφληκνο ηαθηηθφο ππάιιεινο Γήκνπ Λέζβνπ, κέιος, 

κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350571 e-mail: tzin-ode@mytilene.gr ), κε 
αλαπιεξσηή ηνλ Δσζηράηηο άθθε Μφληκν ηαθηηθφ ππάιιειν Γήκνπ Λέζβνπ 
κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251027090  e-mail: sakis-ode@mytilene.gr ) 
 
4.5    Μηταήι Υηελέιιες, Μφληκνο ηαθηηθφο ππάιιεινο Γήκνπ Λέζβνπ, κέιος, 
κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350543 e-mail: xten-ode@mytilene.gr ), κε 
αλαπιεξσηή ηνλ Γεκήηρηο Μάληδαρε Μφληκν ηαθηηθφ ππάιιειν Γήκνπ 

Λέζβνπ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350574 e-mail: mantz-
ode@mytilene.gr ) 
 
4.6    Μαρηάλζε ησιηαλίδοσ, Μφληκε ηαθηηθή ππάιιεινο Γήκνπ Λέζβνπ, κέιος, 
κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350520 e-mail: stylian-ode@mytilene.gr ), 
κε αλαπιεξψηξηα ηελ Μσρζίλε Γηαριού Μφληκε ηαθηηθή ππάιιειν Γήκνπ Λέζβνπ 
κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: (ηει. 2251350559 e-mail: giarl-ode@mytilene.gr )  
 
 
5. Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ Φ. ΒΟΤΝΑΣΟ 
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