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ΘΕΜΑ: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων του Δήμου Παγγαίου, έτους 2014»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 438
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ. δ’ του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (Άρθρα 1 έως και 14) του 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 Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23.03.2015) με τίτλο:
«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
4. Την με αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/08.01.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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 ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 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,
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5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου όπως
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/1690/16-05-2012 και ισχύει σήμερα,
6. Την αριθμ. 103/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με θέμα:
Συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τον τίτλο: «Κομβικό
Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1γ
& παρ. 3 του Ν. 3882/2010,
7. Την αριθμ. 72/3616/09.02.2011 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συγκρότηση
και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
8. Τις αριθμ. 2/33/02.01.2014, 672/14554/16.04.2014, 1291/34584/16.09.2014
Αποφάσεις Δημάρχου Παγγαίου, περί τοποθετήσεως Προϊσταμένων
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου Παγγαίου,
9. Την αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59, παρ. 4 του
Ν.3852/2010)»,
10. Την αριθμ. 351/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης»
11. Την αριθμ. 352/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης»
12. Την αριθμ. 353/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική
Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
13. Την αριθμ. 354/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Παγγαίου»,
14. Την αριθμ. 355/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΓΓΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (ΠΑΓΓΑΙΟ ΔΗ.Μ.Α.Ε.),
15. Την αριθμ. 356/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Παγγαίου»
16. Τις υποβληθείσες αναφορές των Προϊσταμένων Τμημάτων περί των
τηρούμενων αρχείων στο τμήμα τους,
17. Τις υποβληθείσες αναφορές των Προέδρων των Νομικών Προσώπων του
Δήμου Παγγαίου περί των τηρούμενων αρχείων,
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του ∆ήμου Παγγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Ο Δήμος Παγγαίου κατέχει σε φυσικό 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
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προβλέπεται να υφίστανται και να λειτουργούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
3) Το σύνολο των εκδιδομένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
4) Το σύνολο των απαντητικών εγγράφων σε φορείς και ιδιώτες.
5) 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.
6) Το σύνολο των πάσης φύσεως εγγράφων και διαγραμμάτων πολεοδομικού
σχεδιασμού.
7) Το σύνολο των παραγομένων διοικητικών εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων
που απαιτούνται για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής
δραστηριότητας στην επικράτεια του.
8) Το σύνολο των παραγομένων διοικητικών εγγράφων, παραστατικών
στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων και
την είσπραξη των εσόδων.
9) Το σύνολο των παραγομένων διοικητικών εγγράφων που απαιτούνται για την
αποπληρωμή των υποχρεώσεων του.
10)Το σύνολο των συμβάσεων που υπογράφονται για τις προμήθειες και τα
εκτελούμενα έργα.
Β] Από το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Παγγαίου διαθέτει σε ανοικτό
αναγνώσιμο μορφότυπο, όλα τα έγγραφα, αποφάσεις – μονομελούς οργάνου
διοίκησης ή συλλογικών οργάνων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο του
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimospaggaiou.gr),
χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό, καθώς επίσης και τα στατιστικά στοιχεία που
αφορούν τη Διεύθυνση Καθαριότητας (όγκος απορριμμάτων, κόστος αποκομιδής κ.α.).
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 – κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου- όλα τα εκ του Νόμου εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα ή το
φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο3 του Ν. 4305/2014 καθώς και τα πάσης
φύσεως αντίγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού.
Ε] Από το σύνολο των δεδομένων, διαθέτει – κατόπιν αιτήσεως του έχοντος έννομο
συμφέρον – αντίγραφα σχεδίων των οικοδομικών αδειών.
Στ] Από το σύνολο των δεδομένων, που κατέχει ο Δήμος Παγγαίου, χαρακτηρίζεται ως
διαβαθμισμένο, το αρχείο που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
καθόσον περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και διατίθεται μόνο σε φορείς
και στον άμεσα ενδιαφερόμενο – κατόπιν αιτήσεώς του.
Ζ] Τα παραπάνω ισχύουν και για το σύνολο των δεδομένων που παράγονται από τα
υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα που έχουν συσταθεί από τον Δήμο Παγγαίου, ήτοι:
α) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,
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β) ΝΠΙΔ με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,
γ) ΝΠΙΔ με τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,
δ) ΠΑΓΓΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,
ε) ΝΠΔΔ με τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
στ) ΝΠΔΔ με τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Από τα ανωτέρω δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ∆ήµου
Παγγαίου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Κοινοποίηση:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΝΠ∆∆ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου
ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε. Δημοτική Μονομετοχική Επιχείρηση
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
Διευθύνσεις του Δήμου Παγγαίου
Γραφείο Διαφάνειας και ΤΠΕ

