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ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 1- Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα

Τηλέφωνο :  2682360654          
FAX :  2682360640                  
Πληροφορίες:   Αθ. Τσουτσάνη
Emai l :  personnel      @1485.      syzefx is      .      gov      .      gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ομάδας Έργου (ΟΔΕ) για τη διοίκηση – παρακολούθηση της πράξης με
τίτλο «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development –
MileSTONES IΙI» που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC Eλλάδα –
Αλβανία 2014-2020».

Υπ' αριθμ. 679/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  86  του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  Α΄114/08-06-2006)

«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦEK-87/A/7-06-2010) σύμφωνα

με τις  οποίες ο Δήμαρχος είναι  προϊστάμενος  των υπηρεσιών του Δήμου και

συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου,

3. Τις διατάξεις  του Ν.  3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

4. Τις  διατάξεις  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  του  Δήμου

Πρέβεζας (ΦΕΚ-739/Β/14-03-2012)

5. τη  με  αριθμό  323/2019  (ΑΔΑ:  ΩΤΝΚΩΞΧ-56Ψ)  Απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου με την οποία έγινε αποδοχή της ένταξης της πράξης «Milestones-

Creative  cultural  cooperation  as  a  tool  for  stronger  tourism  capacity  and

development (Δημιουργική πολιτιστική συμεργασία ως εργαλέιο για ισψυρότερη

τουριστική ικανότητα και ανάπτυξη)» στα πλαίσια της 4ης Πρόσκλησης για την

υποβολή  προτάσεων  έργων  του  Διασυνοριακού  Προγράμματος  Συνεργασίας
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Ελλάδα-Αλβανία  2014-2020  με  κωδικό  Α4,  συνολικού  προϋπολογισμού

999.844,00 €  και  προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας ως εταίρου (partner)

104.024,00 €,

6. την  με  αριθμό  <Α4-1.3-6>/9-12-2019  (Annex 7.1_c2_T4)  Συμφωνία  Εταιρικής

Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των

Εταίρων του έργου, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι συνεργασίας,

7. την  με  αριθμό  <Α7.1_c2_T3/12-12-2019  Σύμβαση  Χρηματοδότησης  (Subsidy

Contract)  μεταξύ  της  Διαχειριστικής  Αρχής  του  Προγράμματος  Ευρωπαϊκής

Εδαφικής  Συνεργασίας  και  του  Επικεφαλής  Εταίρου  (Δήμου  Δωδώνης),

σύμφωνα  με  την  οποία  περιγράφονται  οι  όροι  της  Χρηματοδότησης  από  το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

8. την  ανάγκη  σύστασης  Ομάδας  Εργασίας  (Internal  Project  Team)  για  την

υλοποίηση  της  πράξης  «Creative  cultural  cooperation  as  a  tool  for  stronger

tourism  capacity  and  development  (Δημιουργική  πολιτιστική  συνεργασία  ως

εργαλείο  για  ισχυρότερη  τουριστική  ικανότητα  και  ανάπτυξη)»   /  Ακρωνύμιο:

MILESTONES III,  όπως  προβλέπεται  στο  Εγχειρίδιο  Υλοποίησης  του

Προγράμματος και Έργων INTERREG IPA CBC GREECE –ALBANIA (ΕΛΛΑΔΑ

–ΑΛΒΑΝΙΑ  2014-2020)  αλλά  και  στην  εγκεκριμένη  Αίτηση  Συμμετοχής

(Application Form) για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση της πράξης

9. Το  από  13-11-2020  έγγραφο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α)  Τη σύσταση Ομάδας εργασίας, με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση

της πράξης «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity

and  development  (Δημιουργική  πολιτιστική  συνεργασία  ως  εργαλείο  για

ισχυρότερη τουριστική ικανότητα και ανάπτυξη)»  / Ακρωνύμιο: MILESTONES III

στο  πλαίσιο  του  Έργων  INTERREG  IPA  CBC  GREECE  –ALBANIA  (ΕΛΛΑΔΑ  –

ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 για το τμήμα που αφορά το Δήμο Πρέβεζας και σύμφωνα

με  όσα  περιγράφονται  στην  Αίτηση  Συμμετοχής  (Application  Form),  στα

υποστηρικτικά έγγραφα του χρηματοδοτικού μέσου «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ» αλλά και  των οδηγιών της Κοινής

Γραμματείας του Προγράμματος.
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Η πράξη «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity

and  development  (Δημιουργική  πολιτιστική  συνεργασία  ως  εργαλείο  για

ισχυρότερη τουριστική ικανότητα και ανάπτυξη)»  / Ακρωνύμιο: MILESTONES III

για  το  Δήμο  Πρέβεζας  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω  πακέτα  εργασίας  (work

packages):

 Διαχείριση  και  συντονισμός  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  του

Έργου  (Πακέτο εργασίας 1)

 Πληροφόρηση και δημοσιότητα(Πακέτο Εργασίας 2)

 Προετοιμασία  και  υλοποίηση  των  διαγωνισμών  υπηρεσιών  (Πακέτο

εργασίας 3)

 Προετοιμασία  και  υλοποίηση  των  διαγωνισμών  και  προμήθεια

εξοπλισμού(Πακέτο εργασίας 4).

τα οποία κατανέμονται στα μέλη της Ομάδας εργασίας του Δήμου Πρέβεζας.

Β) Τη σύνθεση Ομάδας εργασίας, η οποία διαρθρώνεται από τους κάτωθι :

1.  την  κα  Ιωάννου  Ευαγγελία,  αναπληρώτρια  προϊσταμένη  του  Αυτοτελούς

Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης και  Πληροφορικής,  αναπληρούμενη

από  τον  κο Βασιλείου  Νικόλαο,  υπάλληλος  του  Αυτοτελούς  Τμήματος

Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής,  με  αντικείμενο  το

Συντονισμό  και  Διοίκηση,  Δημοσιότητα  και  Διάχυση  της  Πράξης  ήτοι  τη

γενικότερη διαχείριση και  συντονισμό για την υλοποίηση των δράσεων όλων

των Πακέτων εργασίας της πράξης, την επικοινωνία με τους Εταίρους και την

επικοινωνία με τη Κοινή Γραμματεία και τη Διαχειριστική Αρχή.

2.τον  κο  Σταματέλο  Παναγιώτη,  αναπληρωτή  προϊστάμενο  του  Τμήματος

Προμηθειών 

με  αντικείμενο  την  προετοιμασία  και  υλοποίηση  των  διαγωνισμών  για  την

παροχή υπηρεσιών για την πληροφόρηση και δημοσιότητα του προγράμματος

(Πακέτου  εργασίας  3  )  καθώς  και  την  προμήθεια  του  εξοπλισμού  (Πακέτο

εργασίας 4).

3. την Ομάδα προετοιμασίας και υλοποίησης της προμήθειας εξοπλισμού:

 την κα Ιωάννου Ευαγγελία, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Αυτοτελούς

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 τον κον Τζόκα Κωνσταντίνο, προϊστάμενο του Τμήματος Η/Μ
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με  αντικείμενο  την  υλοποίηση  των  δράσεων  του  Πακέτου  εργασίας   4

(Προετοιμασία και υλοποίηση διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού).

4.  τον  κον  Κατσικοβόρδο  Δημήτριο,  Αναπληρωτή  Διευθυντή  Οικονομικών

Υπηρεσιών με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Κοινοποίηση:

Οριζόμενα Μέλη
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