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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) για 
τις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Χανίων στο πλαίσιο της εφαρµογής του 
προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αφού έλαβε 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 ∆ιαύγεια» 
2. τις περιπτώσεις δ’ και θ’ τις παρ 1 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 η Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου 
Χανίων, δεν διαθέτουν προσωπικό που να υπηρετεί στους ως άνω φορείς µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Συγκροτούµε στο ∆ήµο Χανίων, Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε) για το σύνολο 
των Σχολικών Επιτροπών (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια), αποτελούµενη από δύο 
(2) υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο 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. 

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩΗ5-ΗΚ5



 
4. Ορίζουµε ως µέλη της Ο.∆.Ε. τους εξής υπαλλήλους: 
- Μπελελάκη Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών, µε στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 
28213 41759, e-mail:  kbelelaki@chania.gr
- Μαζοκοπάκη Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών, µέλος, µε στοιχεία 
επικοινωνίας: τηλ. 28213 41638, e-mail: pmazokopaki@chania.gr
 
5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ∆ήµαρχος 
2. Γενικός Γραµµατέας 
3. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών-Γρ. Προσωπικού 
4. Οριζόµενα Μέλη Ο∆Ε ∆ιαύγειας Σχολικών Επιτροπών 
5. Πρόεδρο Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Χανίων & ∆ηµ. Σύµβουλο, 
Μιχ. Κοτζαµιχάλη 
6. Πρόεδρο ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Χανίων & ∆ηµ. Σύµβουλο, 
Χ. Βογιατζόγλου 
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