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ΘΕΜΑ : Συγκρότηση και ορισµός Μελών Οµάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κος Γιάννης Κουράκης  

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 Διαύγεια»  

β) Τις περιπτώσεις δ΄ και θ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο 
Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και 
ομάδες διοίκησης έργου.  
γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου , δεδομένου ότι η οµάδα Διοίκησης Έργου θα 
εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Συγκροτούµε στο Δήμο Ηρακλείου ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούµενη από 
εικοσιένα (21) µέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  
 
2. Έργο της Ο.Δ.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.Δ.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.Δ.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.Δ.Ε ως εξής:  
4.1 Μοχιανάκης Γεώργιος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής , Συντονιστής, µε 
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στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-399267, e-mail: mgp@heraklion.gr ), µε αναπληρωτή 
τον Καραγιαννάκη Γεώργιο. υπάλληλος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, µε στοιχεία 
επικοινωνίας:(τηλ.2810-399297, e-mail: karagiannakis-g@heraklion.gr )  
 
4.2 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Καραγιαννάκης Γεώργιος, υπάλληλος 
κλάδου υπάλληλος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής , µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 
2810-399297, e-mail:karagiannakis-g@heraklion.gr), µε αναπληρωτή τον Σταυρακάκη 
Ιωάννη υπάλληλος κλάδου ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε στοιχεία 
επικοινωνίας:(τηλ. 2810-399199, e-mail: yanstav@heraklion.gr) 
 
4.3 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Κορνάρου Στυλιανή, υπάλληλος 
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-399163, e-
mail:kornarou-s@heraklion.gr),µε αναπληρωτή τον Κεφάκη Εμμανουήλ υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικός µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2810-399119, e-
mail:kefakism@heraklion.gr ) 
 
4.4 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π, Πασπαράκη Νικόλαο, υπάλληλος κλάδου                         
ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2813-
401000, e-mail:pasparakis-n@heraklion.gr), µε αναπληρωτή την Μαυράκη Αριστέα 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2810-282560, e-
mail:mavraki-a@heraklion.gr) 
 
4.5 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, Σταυρουλάκη Κλεάνθη, 
υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικός µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-334181, 
e-mail:dastynomia@heraklion.gr), µε αναπληρωτή την Παπαδάκη Μαρία υπάλληλος 
κλάδου  ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-334182, e-
mail:papadaki-m@heraklion.gr) 
 
4.6 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, Τσικαλάκη Άννα, υπάλληλος κλάδου                        
ΔΕ1 Διοικητικός µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-380200, e-
mail:kathariotita@heraklion.gr), µε αναπληρωτή τον Πατούνα Δημήτριο υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ28 χειριστής μηχανημάτων έργου , µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-
380428, e-mail: kathariotita@heraklion.gr) 
 
4.7 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, Μανουσάκη Ειρήνη, 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-
399358, e-mail:manousaki-e@heraklion.gr), µε αναπληρωτή την Παχάκη Στυλιανή 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ4 Αρχιτέκτονα Μηχανικό, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-
399329, e-mail:pachaki-s@heraklion.gr) 

4.8 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Χάρης Κόντος , υπάλληλος κλάδου                                
ΔΕ38 χειριστής μηχανημάτων έργου , µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-
247502, e-mail:kontos_harry@heraklion.gr), µε αναπληρωτή τον. Λατζουράκη Γιώργο . 
υπάλληλος κλάδου ΔΕ30 Τεχνικών µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2810-247505, e-
mail:grammty@heraklion.gr) 

4.9 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, Σάββας Δημήτρης, 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών  µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-331284, 
e-mail:vikelaia@heraklion.gr), µε αναπληρωτή τον Βενετία Τουβλελίου υπάλληλος κλάδου                                        
ΠΕ2 Εφόρων βιβλιοθήκης µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-331283, e-mail:vikelaia-
dan@heraklion.gr) 

4.10 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, Τσαγκαράκης Εμμανουήλ, υπάλληλος κλάδου      

mailto:mgp@heraklion.gr�
mailto:karagiannakis-g@heraklion.gr�
mailto:karagiannakis-g@heraklion.gr�
mailto:yanstav@heraklion.gr�


       
 

 3 

ΠΕ1 Διοικητικών µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2810-399154, e-mail: 
tsagkarakis-m@heraklion.gr), µε αναπληρωτή την Γερακιανάκη Μαρία υπάλληλος κλάδου  
ΠΕ1 Διοικητικών µε στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-399155, e-
mail:gerakianaki_m@heraklion.gr ) 

4.11 Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Δαμιανάκη Κατερίνα, υπάλληλος κλάδου  
ΠΕ1 Διοικητικών , µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2810-399186, e-mail: 
damianaki-k@heraklion.gr), µε αναπληρωτή την Λεράκη Σεβαστή υπάλληλος κλάδου ΠΕ 
Οικονομικός Λογιστικός με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2810-399124, e-mail: leraki-
s@heraklion.gr) 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(ο έχων εξουσιοδότηση/αρµοδιότητα υπογραφής) 

 

Αγγελική Σχοιναράκη  

 
 

1 Οριζόµενους  
Κοινοποίηση:  

2 Εθνικό Τυπογραφείο  
3 Η απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
          να σταλεί στον δικτυακό τόπο http://app.diavgeia.gov.gr/  
 

1 Γραφείο Δημάρχου  
Εσωτερική Διανοµή  

2 κκ Αντιδημαρχους  
3 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
4 Προϊσταμένους Δν/σεων  
 

http://app.diavgeia.gov.gr/�

	Ηράκλειο  15/2/2011
	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	Τ.Κ: 71202
	Πληροφορίες: Γραφείο Αντιδημάρχου

