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ΑΠΟΦΑΣH
ΘΕΜΑ: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του ∆ήµου Ηρακλείου
και των εποπτευόµενων νοµικών του προσώπων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4305/2014
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα 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 ∆ιαγωνισµού Ε.Σ. . .Α. και άλλες διατάξεις
»,

1.

Τις διατάξεις του Π. . 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23.03.2015) µε τίτλο: « Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία»
,

2.

Την µε αριθµ. ∆Η∆/Φ.40/407/08.01.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 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
,

3.

Την Απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα: « Ανασυγκρότηση Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) για το πρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ
»,

4.

Τις αποφάσεις ∆ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων, µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων
αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών εγγραφών.
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5.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Στο φυσικό αρχείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής διατίθενται όλα τα δεδομένα που αποτελούν
απόρροια της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Στα δεδομένα αυτά εντάσσονται τόσο το σύνολο
των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Δήμαρχο όσο και το σύνολο των αποφάσεων που
λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα , όπως προβλέπεται να υφίστανται και να λειτουργούν
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ακόμη , στα δεδομένα αυτά ανήκει το σύνολο των
εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων , το σύνολο των απαντητικών εγγράφων σε
φορείς και ιδιώτες καθώς και το σύνολο των παραγόμενων διοικητικών εγγράφων , βεβαιώσεων
, τεχνικών εκθέσεων , μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών
έργων, την προμήθεια αγαθών και των λαμβανόμενων υπηρεσιών. Στο σύνολο των δεδομένων
που διατίθενται ανήκουν, επίσης , πάσης φύσεως έγγραφα και διαγράμματα πολεοδομικού
σχεδιασμού , παραγόμενα διοικητικά έγγραφα , άδειες και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την
άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας στην επικράτειά του , αλλά και
παραγόμενα διοικητικά έγγραφα και παραστατικά στοιχεία που καθίστανται απαραίτητα για την
σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων και την είσπραξη εσόδων. Τέλος, στα έγγραφα που
κρατώνται από το Δήμο Ηρακλείου σε φυσικό αρχείο εντάσσoνται τόσο τα διοικητικά εκείνα
έγγραφα που απαιτούνται για την αποπληρωμή των
υποχρεώσεών του όσο και οι συμβάσεις

εκείνες , που υπογράφονται για τις προμήθειες και τα εκτελούμενα έργα.
Από το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Ηρακλείου , διαθέτει :
• Σε ανοικτό αναγνώσιμο μορφότυπο όλα τα έγγραφα , τις αποφάσεις – μονομελούς οργάνου διοίκησης
ή συλλογικών οργάνων , τα οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στην ιστοσελίδα του Δήμου (
www.iraklio.gr

) , χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
• Όλα τα εκ του Νόμου εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή διοικητικής φύσεως έγγραφα , αφού
προηγηθεί κατατεθειμένη αίτηση από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.
• Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου , 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 άρθρο 3 του
Ν. 4305/2014
καθώς και τα πάσης φύσεως αντίγραφα πολεοδομικού
σχεδιασμού.
• Αντίγραφα σχεδίων των οικοδομικών αδειών , κατόπιν αιτήσεως του έχοντος έννομο συμφέρον.
• Το αρχείο εκείνο που εμπεριέχει προσωπικά δεδομένα μόνο σε φορείς και στον άμεσα ενδιαφερόμενο ,
κατόπιν αιτήσεώς του και υπό την προϋπόθεση της προσήλωσης στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο άρθρο 2 του ν. 2472/1997 βάσει του οποίου
εξυπακούεται πως τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο
περαιτέρω χρήσης.
Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται τονίζοντας τη σημασία του γεγονότος πως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.
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