
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ρέθυµνο, 14 Φεβρουαρίου  2011 
ΝΟΜΟΣ Ρεθύµνης 
Ν.Π.∆.∆ Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ρεθύµνης 
 
Ταχ. ∆/νση :Γερακάρη 55 
Ταχ. Κώδικας :74100 
Πληροφορίες : Α. Σταγκουράκη  
Τηλέφωνο :2831055521 
e-mail: kapi@rethymno.gr 
 
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου 
(Ο∆Ε) στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 59 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ 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» 
β) του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010)  όπου 
αναγράφεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού νοούνται 
και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. 
2. Το άρθρο 5 του Κανονισµού Λειτουργίας του Ν.Π.∆.∆. «Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου 
Ρεθύµνης». 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης 
Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζηµίωση. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
1. Συγκροτούµε στο ΚΑΠΗ ∆ήµου Ρεθύµνης Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου 
(Ο.∆.Ε), αποτελούµενη από τρία (3) µέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν 
στον φορέα µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου. 
2. Έργο της Ο.∆.Ε είναι η ρύθµιση των τεχνικών λεπτοµερειών της ανάρτησης 
στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 
είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου 
στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δηµιουργία και τήρηση 
κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο 
όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων 
στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.∆.Ε είναι η τήρηση 
αρχείου των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και αποφάσεων µε 
τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο, καθώς και στα άτοµα µε αναπηρία, 
και µε όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα ώστε να 



εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των 
κειµένων που αναρτώνται. 
3. Η Ο.∆.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύµφωνα 
µε τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
4. Ορίζουµε τον Συντονιστή και τα µέλη της Ο.∆.Ε ως εξής: 
4.1 Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία, µόνιµη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού,  Συντονίστρια, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ2831055521 e-
mail:kapi@rethymo.gr ), µε αναπληρώτρια την Μαµαλάκη Αγάπη, µόνιµη 
υπάλληλο, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2831027800, email:akapirethymno@gmail.com) 
4.2 Κουµνά Βασιλεία, υπάλληλος Αορίστου Χρόνου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού , 
µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2831022350,e-mail:kapi@rethymno.gr), 
µε αναπληρώτρια την Κατσιµάνη Αικατερίνη, µόνιµη υπάλληλο, κλάδου ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831055243, e-
mail:kapibreth@gmail.com) 
4.3 Βαλασσάκη Ειρήνη, µόνιµη  υπάλληλος, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, µέλος, 
µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831050553, e-mail:kapi@rethymno.gr), µε 
αναπληρώτρια  την Μπαγουράκη Μαρία, υπάλληλο Αορίστου Χρόνου, 
κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2831051339, e-mail:ekapireth@yahoo.gr.) 
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