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Δ/νση        : Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα       : Διοικητικό 
Γραφείο    : Προσωπικού 
Τηλέφωνο: 2132007752 
 
Θέμα:  «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου 

Αγίου Δημητρίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 
237/Α’)» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ…-835-… 
Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α'/15.03.2006) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α'/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α'/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου και 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4305/2014. 

5. Την υπ’αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α' ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των 
διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας  2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και την περαιτέρω  ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ). 

6. Την υπ’αριθμ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα 
σύμφωνα με το κεφ. Α' του Ν. 4305/2014». 

7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΦΕΚ 207/τ.Β'/17-
02-2005) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ1348/τ.Β'/07-07-2009).  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση των ακόλουθων, όπως αναλύονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας και αφορά: 
 
α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος, τα Νομικά του 

πρόσωπα και οι Σχολικές Επιτροπές.  
 
β) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο 

μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας. 
 
γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω 

αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν.4305/2014. 
 
δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4305/2014 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση 
και χρήση. 

Οι αναλυτικές καταστάσεις συνόλων εγγράφων ανά υπηρεσία να αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο 

www.data.gov.gr. 

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Ω7ΥΩ63-ΨΗ7



 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια», στον διαδικτυακό 
τόπο www.data.gov.gr, στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίου Δημητρίου www.dad.gr και να 
κοινοποιηθεί στο Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
 
 

Εσωτερική Διανομή                                                                             
1. Γραφείο Δημάρχου       

2. Γραφείο Αντιδημάρχων  
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα     
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                              
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           
6. Δ/νση Περιβάλλοντος 

7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

8. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

9. Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας 

10. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

11. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Αρχείο 

12. ΟΠΑΠ 

13. ΟΠΚΑΠ 

14. Α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή 

15. Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή 

 

http://www.data.gov.gr/
http://www.dad.gr/
ΑΔΑ: 6Ω7ΥΩ63-ΨΗ7



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
της υπ’ αριθμό 835 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

Α) Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κατέχει σε έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα δεδομένα 

που παράγονται στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ήτοι: 

1. Το σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Δήμαρχο. 

2. Το σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα, όπως 

προβλέπεται να υφίστανται και να λειτουργούν από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Το σύνολο των Δελτίων Τύπων - Ανακοινώσεων 

4. Το σύνολο των εκδιδομένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 

5. Το σύνολο των απαντητικών εγγράφων σε φορείς και ιδιώτες. 

6. Το σύνολο των παραγομένων διοικητικών εγγράφων, βεβαιώσεων, τεχνικών 

εκθέσεων, μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αναγκαίων 

τεχνικών έργων, την προμήθεια αγαθών καθώς και των λαμβανομένων 

υπηρεσιών. 

7. Το σύνολο των πάσης φύσεως εγγράφων και διαγραμμάτων πολεοδομικού 

σχεδιασμού. 

8. Το σύνολο των παραγομένων διοικητικών εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων που 

απαιτούνται για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας 

στην επικράτεια του. 

9. Το σύνολο των παραγομένων διοικητικών εγγράφων, παραστατικών στοιχείων 

που απαιτούνται για τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων και την είσπραξη 

των εσόδων. 

10. Το σύνολο των παραγομένων διοικητικών εγγράφων που απαιτούνται για την 

αποπληρωμή των υποχρεώσεων του. 

11. Το σύνολο των συμβάσεων που υπογράφονται για τις προμήθειες και τα 

εκτελούμενα έργα. 

Β) Από το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου διαθέτει σε 

ανοικτό αναγνώσιμο μορφότυπο, όλα τα έγγραφα, αποφάσεις - μονομελούς οργάνου 

διοίκησης ή συλλογικών οργάνων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου (www.dad.gr) & στο 

ιστοχώρο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ & του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- ΚΗΜΔΗΣ (eprocurement.gov.gr). 

Γ) Από το σύνολο των δεδομένων, διαθέτει (κατόπιν αιτήσεως του άμεσα 

ενδιαφερομένου) όλα τα εκ του Νόμου εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή τα 

διοικητικής φύσεως έγγραφα. 

Δ) Από το σύνολο των δεδομένων, διαθέτει σε τρίτους ή σε φορείς (κατόπιν αιτήσεως 

του ενδιαφερομένου ή του έχοντος έννομου συμφέροντος) όλα τα εκ του Νόμου 

εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για τα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή το φορολογικό απόρρητο. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν και για το σύνολο των δεδομένων που παράγονται από τα 

υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα και τις Σχολικές Επιτροπές που έχουν συσταθεί από τον Δήμο 

Αγίου Δημητρίου: 

1. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ). 

2. Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ). 

3. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 

4. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 

http://www.dad.gr/
ΑΔΑ: 6Ω7ΥΩ63-ΨΗ7
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