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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 

Αφού λάβαµε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Προϋπολογισµού του Νοµικού µας Προσώπου, δεδοµένου ότι η 

Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο χωρίς αποζηµίωση.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E  

 

1. Συγκροτούµε στο Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 

∆ήµου Ρεθύµνης» Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) αποτελούµενη από έξι 

(6) µέλη – υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο φορέα µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου.  

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, το 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 τον Συντονιστή και τα µέλη της Ο.∆.Ε., ως εξής :  
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• Τσιάπας Σεραφείµ του Ιωάννη, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού, Συντονιστής, µε 

αναπληρώτρια την Γιουλούντα Παρασκευή του Ευαγγέλου, κλάδου ∆Ε 

∆ιοικητικού.  

• Γιαννακάκη Αδαµαντία του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού.  

• Μαριόλου Ευδοκία του Εµµανουήλ, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού.  

• Γιουλούντα Παρασκευή του Ευαγγέλου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού.  

• Κουµνά Βασιλεία του Βασιλείου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων. 

• Παυλάκη Κυριακή του Ιωάννη, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων.  

 

5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης.  

6. Με την παρούσα, κάθε άλλη απόφαση παύει να ισχύει.  

 

 

 

                                                                                              

                                                                               Ρέθυµνο 01-07-2013 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. 

                                                                      «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  

                                                             ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 
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