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ΘΕΜΑ : Συγκρότηση και ορισµός µελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο πλαίσιο της  

               εφαρµογής του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (∆.Α.Ο.Ρ.) 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

 

1. του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) µε τίτλο «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»  

2. του άρθρου 2 παρ.3 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) 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. 

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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Συγκροτούµε στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Οργανισµό Ρεθύµνου (∆.Α.Ο.Ρ.) 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 

διαδικτυακό τόπο της οικίας υπηρεσίας που κατά το ν.3861/13-7-2010 είναι υπόχρεη 

σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στο 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 : 

 

 

Α.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Τσόγκας Γρηγόριος, µόνιµος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Καθηγητής 

Φυσικής 

      Αγωγής τηλ. 28310-53112 µε αναπληρωτή τον Στελιουδάκη Ιωσήφ, υπάλληλο 

Αορίστου Χρόνου  

      κλαδου ΤΕ τεχνίτης, τηλ. 28310-53112. 

 

Β.  ΜΕΛΟΣ Σκουλούδης Ναπολέων, υπάλληλος Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ Καθηγητής  

     Φυσικής Αγωγής, τηλ. 28310-29550/57044 µε αναπληρωτή τον Κουτάντο Νικόλαο, 

µόνιµος  

     Υπάλληλος, κλάδου ∆Ε Ηλεκτρολόγων, τηλ. 28310-29109. 

 

Γ.  ΜΕΛΟΣ Τσιµπούκας Φώτιος, µόνιµος υπάλληλος, κλάδου ΥΕ Εργάτης Γενικών 

Καθηκόντων  

     τηλ. 28310-51435 µε αναπληρωτή τον Σταυριδάκη Ιωάννη, υπάλληλο Αορίστου Χρόνου, 

κλάδου        

     ∆Ε Συντηρητής Κτιρίων, τηλ. 28310-51435            

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

 

1. Οριζόµενους 

2. Εθνικό Τυπογραφείο 


