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Υπ’ αριθμ. 144/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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, όπως ισχύουν

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3584/2007  «Κύρωση  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και
Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

3. Τον  Ν.  4314/2014  «Α.  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014-2020,  Β)
Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α΄297)  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 4, 8 (παρ 1ιδ και 3), 13 και
52 (παρ. 3),

4. Την με αριθ.  πρωτ.  2374/10.09.2018 (ΑΔΑ: Ω1ΨΞ7Λ9-ΣΦΩ) κωδ. 64/2018 (Α/Α
ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  2441)  Πρόσκληση  της  Ε.Υ.Δ.  Ε.Π.  Περιφέρειας  Ηπείρου  με  τίτλο
«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους
Ο.Τ.Α.»,

5. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης απαιτείται η προέγκριση του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, πριν την
υποβολή του στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
προέγκριση,  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  Β  της  «ΕΘΝΙΚΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  2016-2021»  και  το  παράρτημα  Γ  του  «Οδηγού  υποβολής
προτάσεων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ», είναι η συγκρότηση
ΟΔΕ (τύπου IPT -Integrated Project Teams) και η ανάληψη σχετικής δέσμευσης.

6. Το γεγονός ότι η ΟΔΕ τύπου IPTs (Integrated Project Teams), έχει ως σκοπό την
διοίκηση -παρακολούθηση του έργου, από τη φάση της αρχικής του σύλληψης έως
και  τη  φάση  της  ένταξής  του  σε  παραγωγική  λειτουργία.  Για  το  σκοπό  αυτό,
προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  επιτυχής  υλοποίηση  του  έργου,  αλλά  και  η
βιωσιμότητά  του,  κρίνεται  σημαντικό  να  υπάρχει  σχετική  δέσμευση  για  την
συγκρότηση ΟΔΕ για την εν λόγω πράξη, η οποία θα οριστικοποιηθεί ως προς τη
σύνθεση, τους ρόλους και θα ενεργοποιηθεί για την υλοποίηση της πράξης εφόσον
αυτή αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π
Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Τον Οδηγό υποβολής προτάσεων ΤΠΕ των Φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ,
σύμφωνα με το νέο διαδικαστικό πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ),
Οδηγία της ΓΓΨΠ (ν. 4389/2016, Άρθρο 1, Παράγραφος 1, Υποπαράγραφος (β)),
Παράρτημα «Γ» Ομάδες Διοίκησης έργου (ΟΔΕ),

8. Την  υπ'  αριθμ.  635/26-10-2018  (ΑΔΑ:Ω3Η7ΩΞΧ-ΧΤΙ)  Απόφαση  Δημάρχου
Πρέβεζας  σχετική  με  τη  σύσταση  Ομάδας  Έργου  (ΟΔΕ)  για  τη  διοίκηση  –
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παρακολούθηση της πράξης με  τίτλο  «Πιλοτικές  Ψηφιακές  Εφαρμογές  Έξυπνης
Πόλης  για  το  Δήμο  Πρέβεζας»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ήπειρος»  στον
Άξονα  Προτεραιότητας  1  «Ενίσχυση  της  Περιφερειακής  Ανταγωνιστικότητας  με
ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» με τίτλο: «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών
συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.»

9. Την  αριθμ.:76/20.2.2020  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  της  ανάκληση
απόφασης Δημάρχου και μετακίνησης υπαλλήλου.

10.Την  αριθμ.:78/20.2.2020  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  τον  ορισμό
αναπληρώτριας  προϊσταμένης  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής

11.Την  αριθμ.:110/13.3.2020  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  τον  ορισμό
αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

12. Την  αριθμ.:102/6.3.2020  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  τον  ορισμό
αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού .

13.Την αριθμ.πρωτ.:7107/9.4.2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την  τροποποίηση  της  συγκρότησης  Ομάδας  Διαχείρισης  Έργου  (ΟΔΕ),  τύπου  IPTs
(Integrated Project Teams), της πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση
ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας», σύμφωνα με την με
αριθ.  πρωτ.  2374/10.09.2018  (ΑΔΑ:  Ω1ΨΞ7Λ9-ΣΦΩ)  κωδ.  64/2018  (Α/Α  ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
2441) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση
ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.», ως εξής:

α/
α

Ορισμός Υπευθύνου /
Θέση στο Φορέα

Ρόλος /
Ιδιότητα στο

έργο
(Integrated

Project Team)

Περιγραφή Ρόλου

1 Βασιλείου Νικόλαος
Επικεφαλής
ΟΔΕ
(IPT Leader)

Εκπροσωπεί  το  φορέα,  ως  προς  το
σκέλος των επιχειρησιακών απαιτήσεων
και αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής
για όλες τις δραστηριότητες του έργου.

2 Βασιλείου Νικόλαος
Εκπρόσωπος
Χρηστών (User
representative)

Μεταφέρει και μεταφράζει τις απαιτήσεις
των χρηστών στο έργο και διαμορφώνει
προτάσεις  για  λύσεις  επικεντρωμένες
και φιλικές προς τον τελικό χρήστη.

3 Ιωάννου Ευαγγελία

Υπεύθυνη
Έργου
(Project
Manager)

Υπεύθυνη  για  την  τεχνική  περιγραφή
του  έργου,  την  εκπόνηση,
παρακολούθηση του συνολικού πλάνου,
του  προϋπολογισμού  και  του
χρονοδιαγράμματος  του  έργου  καθώς
επίσης και για την παρακολούθηση και
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, των
επιμέρους δράσεων και του ρίσκου του
έργου.
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α/
α

Ορισμός Υπευθύνου /
Θέση στο Φορέα

Ρόλος /
Ιδιότητα στο

έργο
(Integrated

Project Team)

Περιγραφή Ρόλου

4 Ιωάννου Ευαγγελία
Ειδικό ΤΠΕ
(ICT
Specialist):

Υπεύθυνη για την ανάπτυξη του τελικού
συστήματος  στο  επιχειρησιακό
περιβάλλον  και  για  την  οργάνωση  και
λειτουργία των δομών υποστήριξης στη
φάση  της  παραγωγικής  του
εκμετάλλευσης

5
Σταματέλος
Παναγιώτης 

Ειδικός
Συμβάσεων
(Contract
Expert):

Υπεύθυνο  για  την  εισήγηση  της
κατάλληλης  μεθόδου  διαγωνιστικής
διαδικασίας, ανάλογα με τη φύση και την
πολυπλοκότητα  του  έργου,  την
κατάρτιση  των  διακηρύξεων  και  των
τελικών συμβάσεων

6
Κατσικοβόρδος
Δημήτριος

Οικονομικός
Υπεύθυνος
(Financial
Expert)

Υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση
του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου
2. Οριζόμενα Μέλη
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