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∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου 
(Ο∆Ε) στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

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. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
1. Συγκροτούµε στο ∆ήµο Ρεθύµνης Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε), 
αποτελούµενη από πέντε  (5) 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 σχετικών νοµοθετηµάτων, 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 την Συντονίστρια και τα µέλη της Ο.∆.Ε. ως εξής: 
4.1 Χρυσούλα Πελαντάκη του Μάρκου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης, 
Συντονίστρια, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831341215, e-mail: pelantaki@rethymno.gr ), µε 
αναπληρώτρια την Ιωάννα Υπερηφάνου του Γεωργίου, Προϊσταµένη του 
∆ιοικητικού Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 



Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 
∆ιοικητικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341216, e-mail: 
yperifanou@rethymno.gr ) 
4.2 Φραγκιαδάκη Σταµατία του Εµµανουήλ, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ 11 Πληροφορικής (SOFTWARE), µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: 
(τηλ. 2831341279, e-mail: fragiadaki@rethymno.gr ), µε αναπληρώτρια την 
Πατεράκη Άννα του Αντωνίου,  υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 11 
Πληροφορικής (SOFTWARE), µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341281, e-
mail: pateraki@rethymno.gr ) 
4.3 Μανιά Καλλιόπη του Εµµανουήλ, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: 
(τηλ. 2831341029, e-mail: mania@rethymno.gr ), µε αναπληρώτρια την 
∆αµιανάκη Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 
∆ιοικητικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341036, e-mail: 
damianaki@rethymno.gr ) 
4.4 Σπαντιδάκης Γεώργιος του Εµµανουήλ, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ 9 Γεωπόνων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341910, 
e-mail: nfloka@otenet.gr ), µε αναπληρώτρια την Αποστολάκη – Τσουπάκη 
Ευαγγελία του Εµµανουήλ, υπάλληλο κατηγορίας ∆Ε και κλάδου ∆Ε 1 
∆ιοικητικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341900, e-mail: 
nfloka@otenet.gr ) 
4.5  ∆ρετουλάκης Μάριος του Κωνσταντίνου, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ 
ειδικότητας Μηχανικών, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831021460, 
e-mail: marios@rethymno.gr ), µε αναπληρωτή τον Νικόλαο Βώβο του 
∆ιονυσίου,  υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 9 Γεωπόνων, µε 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831040024, e-mail: 
nikolaos.bobos@0462.syzefxis.gov.gr ) 
 
5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
 

                                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 

                                                      ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 

 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Αρχείο ∆/κής Υπηρεσίας. 
2. ∆/ντριες. 
3. Προϊσταµένη Οικ/κής Υπηρεσίας. 
4. Προϊσταµένη ∆/κής Υπηρεσίας 
5. Ατ. Μητρ. Ενδιαφεροµένων. 
6. Ενδιαφερόµενοι. 

 
 


