
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρέθυµνο, 26.11.2014
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                 Αριθµ. Αποφ.: 4237

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’αριθµόν 332/15.02.2011 απόφασης
∆ηµάρχου  Ρεθύµνης  για  τη  συγκρότηση  και  ορισµό  Μελών  Οµάδας  ∆ιοίκησης
Έργου  (Ο∆Ε)  στο  πλαίσιο  της  εφαρµογής  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,  όπως
αυτή  ισχύει  µετά  την  τροποποίηση  και  συµπλήρωσή  της  µε  τις υπ’αριθµόν
636/14.03.2011,  978/27.04.2011,  2344/28.06.2011,  1978/17.05.2013,  2298/03.06.2013,
2421/06.06.2013, 2744/11.07.2013, 3211/07.08.2013, 3292/22.08.2013, 4193/24.09.2013,
5869/09.12.2013,  5949/17.12.2013,  6/07.01.2014,  340/11.02.2014,  747/10.03.2014,
3158/10.09.2014 και 3589/20.10.2014 αποφάσεις ∆ηµάρχου Ρεθύµνης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε τίτλο «Ενίσχυση της
διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόµων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
2. Τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος
είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου  και συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες
διοίκησης έργου.
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
δηµοτικού  προϋπολογισµού,  δεδοµένου  ότι  η  Οµάδα  ∆ιοίκησης  Έργου  θα  εκτελέσει  το
έργο της χωρίς αποζηµίωση.
4. Την υπ’αριθµόν 332/15.02.2011 απόφαση ∆ηµάρχου Ρεθύµνης για την συγκρότηση και
ορισµό  Μελών  Οµάδας  ∆ιοίκησης  Έργου  (Ο∆Ε)  στο  πλαίσιο  της  εφαρµογής  του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
5.  Τις υπ’αριθµόν  636/14.03.2011,  978/27.04.2011,  2344/28.06.2011,  1978/17.05.2013,
2298/03.06.2013, 2421/06.06.2013, 2744/11.07.2013, 3211/07.08.2013, 3292/22.08.2013,
4193/24.09.2013, 5869/09.12.2013,  5949/17.12.2013,  6/07.01.2014,  340/11.02.2014,
747/10.03.2014, 3158/10.09.2014 και 3589/20.10.2014 αποφάσεις ∆ηµάρχου Ρεθύµνης µε
τις οποίες τροποποιήθηκε  και  συµπληρώθηκε  η  υπ’αριθµόν  332/15.02.2011  απόφαση
∆ηµάρχου Ρεθύµνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

A. Συµπληρώνουµε την υπ’αριθµόν 332/15.02.2011 απόφαση ∆ηµάρχου Ρεθύµνης για τη
συγκρότηση  και  ορισµό  Μελών  Οµάδας  ∆ιοίκησης  Έργου  (Ο∆Ε)  στο  πλαίσιο  της
εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, όπως αυτή ισχύει κατόπιν  των υπ’αριθµόν
636/14.03.2011,  978/27.04.2011,  2344/28.06.2011,  1978/17.05.2013,  2298/03.06.2013,
2421/06.06.2013,  2744/11.07.2013,  3211/07.08.2013,  3292/22.08.2013,  4193/
24.09.2013,  5869/09.12.2013,  5949/17.12.2013,  6/07.01.2014,  340/11.02.2014,
747/10.03.2014, 3158/10.09.2014 και 3589/20.10.2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου Ρεθύµνης,
ορίζοντας µε την παρούσα ως µέλος της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) και τον κάτωθι
αναφερόµενο:

1.  Βεργιανό  Εµµανουήλ  του  Γεωργίου,  υπάλληλο  κατηγορίας  ΠΕ  και  κλάδου  ΠΕ
∆ιοικητικού-Οικονοµικού,  µέλος, µε  στοιχεία  επικοινωνίας:  (τηλ.2831341040,

ΑΔΑ: 7ΖΟΘΩ1Ψ-ΕΩ0



vergianos  @rethymno.gr ).

B. Κατά τα άλλα ισχύει η υπ’αριθµόν 332/15.02.2011 απόφαση ∆ηµάρχου Ρεθύµνης για τη
συγκρότηση  και  ορισµό  Μελών  Οµάδας  ∆ιοίκησης  Έργου  (Ο∆Ε)  στο  πλαίσιο  της
εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, όπως αυτή ισχύει κατόπιν  των  υπ’αριθµόν
636/14.03.2011,  978/27.04.2011,  2344/28.06.2011,  1978/17.05.2013,  2298/03.06.2013,
2421/06.06.2013, 2744/11.07.2013, 3211/07.08.2013, 3292/22.08.2013, 4193/24.09.2013,
5869/09.12.2013,  5949/17.12.2013,  6/07.01.2014,  340/11.02.2014,  747/10.03.2014,
3158/10.09.2014 και 3589/20.10.2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου Ρεθύµνης. 

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

                                                               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αρχείο ∆/κής Υπηρεσίας.
2. ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας.
3. ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών
4. Ατ. Μητρ. Ενδιαφερόµενου.
5. Ενδιαφερόµενος.
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