
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρέθυµνο, 14.03.2011 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                  Αριθµ. Αποφ. 636 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’αριθµόν 332/15.02.2011 
απόφασης ∆ηµάρχου Ρεθύµνης για την συγκρότηση και ορισµό 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. 
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. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
Α. Τροποποιούµε 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 ως προς 
το εξής:  
Ως αναπληρωτής της Μανιά Καλλιόπης του Εµµανουήλ, υπαλλήλου 
κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µέλους, µε 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341029, e-mail: mania@rethymno.gr ), 
ορίζεται ο Τσαγλιώτης Στυλιανός του Αντωνίου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341028, e-mail: 
tsagliotis@rethymno.gr ), αντί της ορισθείσας ως αναπληρώτριας µε την 
υπ’αριθµόν 332/2011 απόφασης ∆ηµάρχου Ρεθύµνης ∆αµιανάκη Μαρίας του 
Γεωργίου, υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µε 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341036, e-mail: damianaki@rethymno.gr ). 
Β. Συµπληρώνουµε 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, της 
Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε), αποτελούµενης πλέον από δέκα επτά (17) 
µέλη – υπαλλήλους {και δέκα έξι (16) αναπληρωτές των µελών} ορίζοντας µε 
την παρούσα ως µέλη της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) και τους κάτωθι 
αναφερόµενους: 



 
1. Τσοβίλη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και κλάδου 
ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341217, e-mail: 
tsovili@rethymno.gr ) µε αναπληρώτρια την Μπάκα Γεωργίου του Σωτήριου, 
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831341361, e-mail: baka@rethymno.gr ). 
2. Παλιάτσιου Χρυσάνθη του Σπυρίδωνος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341352, 
e-mail: paliatsiou@rethymno.gr ) µε αναπληρώτρια την Μαρινάκη Αργυρή του 
Ανδρέα, υπάλληλο κατηγορίας ∆Ε και κλάδου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831341205, e-mail: marinaki@rethymno.gr ). 
3. Γαργερού Ελευθερία του Θεόδωρου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και κλάδου 
ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341222, e-mail: 
gargerou@rethymno.gr ) µε αναπληρώτρια την Μανουσέλη Ζαµπία του 
Ιωάννη, υπάλληλο κατηγορίας ∆Ε και κλάδου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831341221, e-mail: manouseli@rethymno.gr ).  
4. Μαρκάκη Καλλιόπη του Ιωάννη, υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε και κλάδου ∆Ε 
1 ∆ιοικητικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341342, e-mail: 
markaki@rethymno.gr ) µε αναπληρώτρια την Βιδιαδάκη Ειρήνη του 
Σπυρίδωνος, υπάλληλο κατηγορίας ∆Ε ειδικότητας ∆ιοικητικού, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831341206, e-mail: vidiadaki@rethymno.gr ). 
5. Ψαρουδάκη Νικολέτα του Βασιλείου, υπάλληλος κατηγορίας ∆Ε και κλάδου 
∆Ε 1 ∆ιοικητικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341206, e-mail: 
psaroudaki@rethymno.gr ), µε αναπληρώτρια την Φραγκούλη Θεανώ του 
Αλέξανδρου, υπάλληλο κατηγορίας ∆Ε και κλάδου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού, µε 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341222, e-mail: fragouli@rethymno.gr ). 
6. Παπαδάκη Αικατερίνη του Μάρκου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και κλάδου 
ΠΕ 1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2831341026, e-mail: k.papadaki@rethymno.gr ) µε αναπληρώτρια την 
Παπαδάκη Καλλιόπη του Μιχαήλ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 
∆ιοικητικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341039, e-mail: 
vpapadaki@rethymno.gr ). 
7. ∆αµιανάκη Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 
1 ∆ιοικητικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341036, e-mail: 
damianaki@rethymno.gr ), µε αναπληρώτρια την Κουκάκη Μαρία του 
Ευάγγελου, υπάλληλο κατηγορίας ∆Ε και κλάδου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού, µε 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341038, e-mail: koukaki@rethymno.gr ). 
8. Μακρυλάκη Καλλιόπη του Ευάγγελου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341604, 
e-mail: makrilakik@0462.syzefxis.gov.gr ), µε αναπληρωτή τον Σπαντιδάκη 
Ευάγγελο του Εµµανουήλ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ 1 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2831341911, e-mail: 
nfloka@otenet.gr ). 
9. ∆ερµιτζάκης Εµµανουήλ του Γεωργίου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2831341033, e-mail: dermitzakis@rethymno.gr ), µε αναπληρώτρια την 
Παπαγρηγορίου Ευαγγελία του Στυλιανού, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ και 
κλάδου ΤΕ 17 ∆ιοικητικών-Λογιστών (Λογιστών), µε στοιχεία επικοινωνίας: 
(τηλ. 2831341033, e-mail: papagrigoriou@rethymno.gr ).  



10. ∆ρανδάκης Ευάγγελος του Παντελή-Κωνσταντίνου, υπάλληλος 
κατηγορίας ΠΕ και κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, µέλος, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831343206, e-mail: evangelos.drandakis@gmail.com ), 
µε αναπληρώτρια την ∆ούσµανη Χρυσούλα του ∆ηµητρίου, υπάλληλο 
κατηγορίας ΤΕ και κλάδου ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Έργων, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831343204, e-mail: xdousmani@gmail.com ). 
11. Σπανουδάκης Αριστείδης του Αρκάδιου. υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ και 
κλάδου ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, µέλος, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2831040014, e-mail: spanoudakis@rethymno.gr ), µε 
αναπληρωτή τον Ποθητό Βασίλειο του Ιωάννη, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και 
κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2831040012, e-mail: pothitos@rethymno.gr ).  
12. Μαρκουλάκη Μαριάνα του Μάρκου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ και κλάδου 
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 
2831040020, e-mail: markoulaki@rethymno.gr ).  
Γ. Οι ∆ιευθυντές και οι Προϊστάµενοι των τµηµάτων θα εποπτεύουν την όλη 
διαδικασία της ανάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό νόµο.  
∆. Κατά τα άλλα ισχύει η 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 ως έχει.  
Ε. 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. 

 
 
 
 
  
 


