
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτης: κ. Πανταζόπουλος Α. 
Τηλ.: (+30)2132072310 
Fax:  (+30)2102462904 
Ε‐mail:apantazopoulos@acharnes.gr  

 
 
 
 

Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « Κοινό» 
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»
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Αριθ. Απόφασης: 1406 
Αριθ. Πρωτ.: 67615 
ΑΔΑ:  
 
Αποδέκτες προς Ενέργεια: 
1. Ενδιαφερόμενους 
Αποδέκτες προς Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Όλους τους Αντιδημάρχους  
3. Όλους τους Πρόεδρους των Νομικών Προσώπων 
4. Όλες τις Διευθύνσεις 
5. Ενδιαφερομένους 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 
 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν 3852/2010. 
2. Την  υπ.  αριθμ.  77/21‐01‐2011  απόφαση  Δημάρχου  Αχαρνών,  περί 

εκχώρησης αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα. 
3. Την υπ. αριθμ. 395/18‐03‐2011 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών, περί ορισμού 

Ομάδας Διοίκησης Έργου. 
4. Την υπ. αριθμ. 592/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί «ψήφισης 

πίστωσης  για  υποστήριξη  του  Δήμου  Αχαρνών  στην  Κατάρτιση  του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για την 
τριετία 2012 ‐ 2014 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 – 
2014. 

5. Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  παρούσας  απόφασης  δεν 
προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου, 
δεδομένου  ότι  η  Ομάδα  Εργασίας  θα  εκτελέσει  το  έργο  της  χωρίς 
αποζημίωση.  

6. Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου Αχαρνών. 
 

Αποφασίζει 
 

Α. Την συγκρότηση στο Δήμο Αχαρνών Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από έξι 
(6) μέλη  ‐ υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στο Δήμο Αχαρνών με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας.  
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Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:  

1. η  άμεση  συνεργασία  με  τον  Εξωτερικό  Σύμβουλο  και  η  παροχή  κάθε 
είδους  ζητούμενων  πληροφοριών,  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η  
επεξεργασία  των  θεματικών  αντικειμένων  με  τα  οποία  το 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 – 2014» καταπιάνεται, 

2. να  συνδυαστεί  η  πολυεπιστημονική  προσέγγιση  με  την  εμπειρία  των 
υπηρεσιακών  στελεχών  προκειμένου  να  δημιουργηθεί  ένα 
ολοκληρωμένο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  που  θα  αποτελέσει  το 
υπόβαθρο ανάπτυξης της περιοχής, 

3. να  έχει  τον  συντονιστικό  ρόλο  και  να  αποτελέσει  τον  συνδετικό  κρίκο 
ανάμεσα στις Δημοτικές Υπηρεσίες, τη Δημοτική Αρχή και τον Εξωτερικό 
Σύμβουλο,  έτσι  ώστε  να  ολοκληρωθεί  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 
εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος ενώ παράλληλα να είναι 
πλήρης όσον αφορά το περιεχόμενο του.   

4. η  υποβολή  προτάσεων  στον  εξωτερικό  σύμβουλο  για  την  σύνταξη  του 
«Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011 – 2014», 

5. η  επεξεργασία  και  υποβολή  των προτάσεων που  υποβάλλονται  από  τις 
διευθύνσεις,  τα  τμήματα  και  τους  φορείς  του  Δήμου  στον  εξωτερικό 
σύμβουλο,  έτσι  ώστε  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  να  είναι  απόλυτα 
εναρμονισμένο  στις  σύγχρονες  διοικητικές  απαιτήσεις  και  τις  ανάγκες 
της τοπικής κοινωνίας, 

6. η  οργάνωση διεξαγωγής της δημόσιας διαβούλευσης, η επεξεργασία των 
προτάσεων που θα προκύψουν από  αυτή, 

7. η  παραλαβή  της  ολοκληρωμένης  μελέτης  «Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 
2011  –  2014»  από  τον  εξωτερικό  σύμβουλο  και  κατόπιν  ελέγχου  και 
επεξεργασίας αυτής, η υποβολή της στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου θα 
την εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

8. η διοικητική υποστήριξη των ανωτέρω ενεργειών. 
 
Γ.  Η  Ομάδα  Εργασίας  θα  λειτουργεί  εντός  και  εκτός  ωραρίου  εργασίας  και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
 
Δ. Ορίζει τον Συντονιστή και τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας ως εξής: 

1. Κρημνιανιώτη Νικόλαο του Περικλή, Γενικό Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, 
με  στοιχεία  επικοινωνίας:  τηλ.2132072538,  email:  general@acharnes.gr,  ως 
Συντονιστή. 

2. Αγγελή Φίλιππο του Δημητρίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου 
Δικαίου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού, με στοιχεία επικοινωνίας 
τηλ. 2132072459, email: faggelis@acharnes.gr, ως μέλος. 

3. Αναγνωστόπουλο  Χρήστο  του  Σπυρίδων,  ειδικό  συνεργάτη  με 
καθήκοντα  σε  θέματα  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας:  τηλ.  2132072459,  email:  canaglostopoulos@acharnes.gr,  ως 
μέλος. 
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4. Μυλωνά  Φώτιο  του  Αλεξίου,  με  σχέση  εργασίας  Δημοσίου  Δικαίου, 
κλάδου  ΠΕ3  Πολιτικών  Μηχανικών,  με  στοιχεία  επικοινωνίας  τηλ. 
2132072437, email: fmilonas@acharnes.gr, ως μέλος. 

5. Ντούρου  Μαρία  του  Χρήστου,  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου 
Αορίστου  Χρόνου,  κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων,  με  στοιχεία  επικοινωνίας 
τηλ. 2132072543, email: mariadourou@hotmail.com,  ως μέλος. 

6. Πανταζόπουλο  Ανδρέα  του  Σωτηρίου,  υπάλληλο  με  σχέση  εργασίας 
Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου,  Κλάδου  ΤΕ22  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης,  με  στοιχεία  επικοινωνίας:  τηλ.  2132072459,  email: 
apantazopoulos@acharnes.gr, ως μέλος. 

 
Εντέλλεται πιστή τήρηση της απόφασης αυτής. 
 
       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ            

                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ 

 
 
               ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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