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ΘΕΜΑ: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων  

               του ∆ήµου  Ρεθύµνης 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης” 

2. Τις διατάξεις του Ν.3448/2006 ΦΕΚ 57 Α'/15-3-2006 όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.4305/2014 ΦΕΚ 237 Α'/31-10-2014 “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδοµένων του ∆ηµόσιου τοµέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του 

Ν.3448/2006 (Α' 57), Προσαρµογή της Εθνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου”. 

3. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997  ΦΕΚ 50 Α' /10-4-1997 “Προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα”. 

4. Την µε αρ.πρωτ. ∆Η∆/Φ.40/407/08.01.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Α∆Α: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ 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 ∆ηµόσιου τοµέα, τροποποίηση 

διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του Ν.3448/2006 (Α' 57), Προσαρµογή της Εθνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου” 

5. Το Π.∆ 28/23-3-2015 ΦΕΚ 34 Α'/23-3-2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

6. Το µε αρ.πρωτ. ∆Η∆/Φ/19710/16-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Α∆Α: 7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β21 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 Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ρεθύµνης ΦΕΚ 2124 Β'/22-9-2011 και 

ΦΕΚ 3030 Β'/30-12-2011. 

8. Την εισήγηση των µελών της Ο∆Ε του προγράµµατος “∆ιαύγεια” σχετικά µε την 

καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που 

βρίσκονται στην κατοχή  του ∆ήµου Ρεθύµνης, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους 

διάθεσης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.4305/2014 και ισχύει, προβαίνει: 

 

1. Περιγράφει τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχει ο ∆ήµος ως 

εξής: 



Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

• Αποφάσεις ∆ηµάρχου 

• Αιτήµατα δηµοτών 

• Εξερχόµενα απαντητικά έγγραφα 

• Εισερχόµενα έγγραφα από Υπουργεία καιΥπηρεσίες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

• Αλληλογραφία για συµµετοχή και διοργάνωση εκθέσεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

• Αιτήσεις για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

• Απαντήσεις για παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

• Αλληλογραφία µε Υπουργεία για τα προγράµµατα αθλητισµού και εκδηλώσεις 

• Προκηρύξεις για τις αθλητικές εκδηλώσεις 

• Αλληλογραφία µε φορείς και δηµόσιες υπηρεσίες για την διοργάνωση αθλητικών προγραµµάτων 

και εκδηλώσεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΑΣ 

ΓΕΝΙΑΣ 

• Αποφάσεις Αντιδηµάρχου Παιδείας για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων και διακοπής 

µαθηµάτων σχολείων 

• Αλληλογραφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Άδειες λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

• Σφραγίσεις καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

• Άδειες για λαϊκές αγορές 

• Άδειες λειτουργίας περιπτέρων 

• Άδειες υπαίθριου εµπορίου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• ∆ελτία τύπου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• Αιτήσεις δηµοτών για χορήγηση βεβαιώσεων αρµοδιότητας του Τµήµατος 

• Κτηνοτροφικές δηλώσεις 

• Πιστοποιητικά κατοχής ζώων 

• Αλληλογραφία µε διάφορες υπηρεσίες 

• Αλληλογραφία µε  υπηρεσίες του ∆ήµου 

• Εισηγήσεις 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

• Κανονισµός καθαριότητας 

• Προϋπολογισµός ανταποδοτικών τελών ( καθαριότητας - νεκροταφείων) 

• Φάκελοι προµηθειών 

• Φάκελοι δηµοπρασιών 

• Φάκελοι διαγωνισµών 

• Φάκελοι ΧΑ∆Α 

• Φάκελοι ΧΥΤΑ 

• Φάκελοι αιτηµάτων δηµοτών-υπηρεσιών 

• Αρχείο εργολαβίας καθαριότητας 

• Αρχείο  για την ανακύκλωση 

• Αρχείο οδοκαθαρισµού 

• Αρχείο καθαριότητας παλιάς πόλης 

• Αρχείο εργασιών απεντόµωσης µυοκτονίας 

• Αρχείο προστίµων παραβάσεων 



• Αρχείο ζηµιών από κάδους – απορριµµατοφόρα 

• Αρχείο εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 

• Αρχείο ειδών ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 

• Αρχείο εργαλείων, ανταλλακτικών 

• Αρχείο οχηµάτων - µηχανηµάτων 

• Κανονισµός νεκροταφείων 

• Αρχείο νεκροταφείων 

• Αρχείο προµηθειών 

• Αρχείο προσωπικού (παρουσιολόγια, άδειες, ηµεροµίσθια, νυχτερινά, υπερωρίες, µετακινήσεις, 

κλπ)                                 

• Αρχείο κοινωφελούς εργασίας 

• Αρχείο δηµοσιευµάτων 

• Αλληλογραφία- πρωτόκολλο – διεκπεραίωση  

• Φάκελοι µελετών πρασίνου 

• Αρχείο φυτικού υλικού, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων 

• Αρχείο αναλώσιµων υλικών 

• Αρχείο εργασιών υπηρεσίας πρασίνου 

• Εντολές προµηθειών µετακινήσεων 

• Φάκελοι κλοπών, ζηµιών 

• Φάκελοι κατ'εξαίρεση οδήγησης 

• Φάκελοι τροχαίων ατυχηµάτων 

• Φάκελοι ενταλµάτων προπληρωµής 

• Φάκελοι πιστοποίησης ISO  

• Φάκελος συντήρησης λογισµικού 

• Φάκελος επιτροπών – Αποφάσεων επιτροπών 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Εµπιστευτική αλληλογραφία 

• Αποσπάσµατα αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Αποσπάσµατα αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής 

• Αποσπάσµατα αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

• Αποσπάσµατα αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής 

• Αποσπάσµατα αποφάσεων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

• Αποσπάσµατα αποφάσεων Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

• Αποσπάσµατα αποφάσεων  ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 

• Χειρόγραφα πρακτικά συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών 

• Αναλυτικά πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών 

• Αρχείο (φυσικό και ψηφιακό) αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών 

• ∆ιαβιβαστικά και αλληλογραφία µε διάφορες υπηρεσίες. 

• Αποδεικτικά επίδοσης  -τοιχοκόλλησης εγγράφων 

• Εισηγήσεις Υπηρεσιών 

• Ηχητικά αρχεία συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών 

• Προσκλήσεις για συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών  

• Πρωτόκολλο εισηγήσεων 

• Υπηρεσιακά Σηµειώµατα 

• Αιτήµατα δηµοτών και σχετική αλληλογραφία 

• Φάκελοι οικογενειακών µερίδων 

• Πιστοποιητικά (γέννησης, οικογ.κατάστασης, εντοπιότητας κλπ) 

• Αποφάσεις µεταβολής ή εξελληνισνού ονοµατεπωνύµων στο ∆ηµοτολόγιο και στο Μητρώο 

Αρρένων 



• Αρχείο πολιτικών γάµων 

• Εγγραφή οµογενών και αλλοδαπών µετά από πολιτογράφηση 

• Μητρώα Αρρένων 

• ∆ηλώσεις πολιτογράφησησης 

• Ληξιαρχικές πράξεις και εκθέσεις γάµων, βαπτίσεων, θανάτων κλπ 

• Εκλογικοί κατάλογοι 

• Εκλογικά αρχεία 

• Παρουσιολόγια υπαλλήλων 

• Αιτήµατα υπαλλήλων για άδειες, µετακινήσεις, συµµετοχή σε επιµορφωτικά σεµινάρια, 

χορήγηση βεβαιώσεων, για ενηµέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων, για συνταξιοδοτήσεις 

κλπ 

• Αποφάσεις ∆ηµάρχου για χορήγηση αδειών, µετακινήσεις, τοποθετήσεις, χορήγηση βαθµών, 

µισθολογικών κλιµακίων, αναγνώρισης µεταπτυχιακών τίτλων, ορισµού µελών σε επιτροπές, 

υπερωριών, νυχτερινών, απολύσεις, χορήγησης αποζηµιώσεων, συνταξιοδοτήσεων  κλπ 

• Βεβαιώσεις και έγγραφα στους υπαλλήλους 

• Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων 

• Αλληλογραφία για πειθαρχικά παραπτώµατα 

• Ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι των υπαλλήλων 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταγραφής στοιχείων προσωπικού 

• Ηλεκτρονικά αρχεία προσωπικού 

• Ατοµικά δελτία κατάταξης προσωπικού 

• Προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού 

• Αλληλογραφία για προσλήψεις προσωπικού, για συνταξιοδότηση προσωπικού, για 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών 

• Αλληλογραφία µε υπηρεσίες και Υπηρεσιακό Συµβούλιο 

• Υπηρεσιακά Σηµειώµατα για τη µοριοδότηση υπαλλήλων 

• Ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης φοιτητών που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση 

• Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και τροποποιήσεις αυτού 

• Αλληλογραφία για την διαθεσιµότητα και κινητικότητα των υπαλλήλων 

• Εισηγήσεις προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

• Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

• Αιτήσεις για έκδοση µονίµου κατοικίας 

• Βεβαιώσεις µονίµου κατοικίας 

• Αλληλογραφία για τοιχοκόλληση και επίδοση εγγράφων 

• Αποδεικτικά ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 

• Αλληλογραφία µε την ΕΥ∆ για ένταξη έργων πληροφορικής στο ΕΣΠΑ 

• ∆ιαγωνισµοί για έργα πληροφορικής ενταγµένα στο ΕΣΠΑ 

• Αλληλογραφία µε ανάδοχο και δηµόσιες υπηρεσίες και εισηγήσεις για κατακύρωση 

διαγωνισµού και υπογραφή σύµβασης έργων ΕΣΠΑ 

• Αλληλογραφία για εφαρµογή του προγράµµατος νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύνατων πολιτών 

• Αλληλογραφία για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λαιτουργίας Μονάδων Φροντίδας 

Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης από φορείς Ιδιωτικού ∆ικαίου Κερδοσκοπικού και 

µη χαρακτήρα 

• Αλληλογραφία που αφορά την εποπτεία Φιλανθρωπικών Σωµατείων και Ιδρυµάτων 

• Αλληλογραφία Α/θµιας Εξεταστικής Επιτροπής για την αναγγελία άσκησης επαγγέλµατος 

κουρέα, κοµµωτή και τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών 

• Αλληλογραφία για την διενέργεια αντιφυµατικού εµβολιασµού στα σχολεία 

• Αλληλογραφία που αφορά την Συµβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη 

• Αλληλογραφία για την Κοινωφελή Εργασία 



• Αλληλογραφία του Κέντρου Συµβουλευτικής Γυναικών 

• Αλληλογραφία των δοµών καταπολέµησης της Φτώχειας (Γραφείο διαµεσολάβησης-Τράπεζα 

χρόνου – Λαχανόκηπος) 

• Χορήγηση βιβλιαρίων στους οικονοµικά αδύνατους και ανασφάλιστους 

• Αποφάσεις για κάλυψη νοσηλειών, ∆ΕΚΟ κλπ για εισαγωγή ατόµων σε ιδρύµατα κλειστής 

περίθαλψης 

• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και 

διαπαιδαγώγησης από φορείς Ι.∆ κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα. 

• Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή και τεχνίτη περιποίησης χεριών και 

ποδιών 

• Τήρηση εσωτερικού πρωτοκόλλου στα διάφορα Τµήµατα 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

• ∆ιαβιβαστικά προς διάφορες υπηρεσίες 

• Αλληλογραφία 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής 

• Καταστάσεις χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής 

• Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

• Ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης 

• Παραστατικά παροχής υπηρεσιών 

• ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών 

• Εισηγήσεις προς ∆.Σ και Ο.Ε 

• Αλληλογραφία µε υπηρεσίες και τρίτους 

• 'Αδειες, ∆ηλώσεις, βεβαιώσεις 

• Γνωµοδοτήσεις 

• Αποφάσεις ∆ηµάρχου  

• Προµήθειες 

• Ακίνητη περιουσία 

• Συµφωνητικά. Συµβάσεις 

• Βεβαιωτικοί τίτλοι 

• Χρηµατικοί κατάλογοι 

• Τριπλότυπα είσπραξης 

• Γραµµάτια είσπραξης 

• Αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων 

• Εκθέσεις επίδοσης κατασχέσεων εις χείρας τρίτου 

• ∆έσµευση χορήγησης φορολογικής ενηµερότητας 

• Αλληλογραφία για λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης οφειλών 

• Μισθοδοσία υπαλλήλων 

• Προϋπολογισµός Εσόδων-Εξόδων 

• Απολογισµός Εσόδων – Εξόδων 

• Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης, Πίνακας διάθεσης Αποτελεσµάτων 

• Εκθέσεις αποτελεσµάτων και εκτέλεσης προϋπολογισµού 

• Πρακτικό ταµειακής διαχείρισης 

• Φορολογικές δηλώσεις (∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος,Ε9, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, κλπ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

• Αλληλογραφία µε υπηρεσίες και τρίτους 

• Εισηγησεις προς ∆.Σ και Επιτροπές 

• Αλληλογραφία για  κυκλοφοριακά θέµατα 

• Αλληλογραφία για άδειες  χρήσης νερού 

• Αλληλογραφία για  Πολιτική Προστασία 



• Αλληλογραφία συντήρησης ηλεκτροφωτισµού 

• Αλληλογραφία συντήρησης παιδικών χαρών 

• Αλληλογραφία τουριστικών τρένων 

• Καταχωρήσεις νέων ανελκυστήρων 

• Ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα 

• Αλληλογραφία για έργα ΕΣΠΑ 

• Αλληλογραφία για έργα Σ.Α.Ε.Π 

• Επιχειρησιακό πρόγραµµα ∆ήµου 

• Μελέτες 

• Τεχνικό πρόγραµµα 

• Αλληλογραφία για χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων 

• Προγραµµατικές συµβασεις 

• Επιχειρησιακα πλάνα τοπικών κοινοτήτων 

• Ευρωπαϊκό σύµφωνο διαφόρων δράσεων ενεργειακής φύσεως 

• Θεωρήσεις οικοδοµικών αδειών για παροχή από τη ∆ΕΗ 

• Προσωρινές συνδέσεις µε τη ∆ΕΗ 

• Ηλεκτροδοτήσεις παλαιών κτισµάτων 

• Βεβαιώσεις όρων δόµησης, οικοδοµισηµότητας, αρτιότητας, νοµίµως υφισταµένου, κύριας 

χρήσης καταστηµάτων 

• Βεβαιώσεις χρήσεων γης 

• Εγκρίσεις Αρχαιολογίας, αποφάσεις, πληροφορίες που αφορούν παραδοσιακές και 

αρχαιολογικές ζώνες 

• Εργασίες του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4067/12 

• Επιστροφές οικοδοµικών αδειών 

• Μελέτες πυροπροστασίας αυθαιρέτων που έχουν τακτοποιηθεί µε τους Ν.4014/11 & 4178/13 

• Βεβαιώσεις παλαιότητας γεωτεµαχίων 

• Αλληλογραφία µε Νοµική Υπηρεσία ∆ήµου 

• Αποφάσεις σύστασης Επιτροπών – Προσκλήσεις Επιτροπών 

• Στατιστικά δελτία µηνιαίας έρευνας της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας 

• Αλληλογραφία για το πρόγραµµα ηλεκτρονικής πολεοδοµίας 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

• Αποφάσεις Προέδρου Σχολικής Επιτροπής 

• Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής 

• Συµβάσεις παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων 

• Συµβάσεις µίσθωσης έργου καθαριστριών 

• Βιβλίο υλικού 

• Απολογισµοί 

• Καταστάσεις µισθοδοσίας 

• Γραµµάτια είσπραξης 

• Εντάλµατα πληρωµής 

• Βεβαιώσεις αποδοχών 

• Αλληλογραφία 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

• Αποφάσεις Προέδρου Σχολικής Επιτροπής 

• Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σχολικής Επιτροπής 

• Συµβάσεις παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων 

• Συµβάσεις µίσθωσης έργου καθαριστριών 

• Βιβλίο υλικού 

• Απολογισµοί 



• Καταστάσεις µισθοδοσίας 

• Γραµµάτια είσπραξης 

• Εντάλµατα πληρωµής 

• Βεβαιώσεις αποδοχών 

• Αλληλογραφία 

Ν.Π.∆.∆ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ” 

• Γενική Αλληλογραφία, ΚΑΠΗ, Φιλαρµονικής, Ωδείου, Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών 

• Εµπιστευτική Αλληλογραφία 

• Αρχείο ίδρυσης και λειτουργίας ΝΠ∆∆ και δοµών του 

• ΟΕΥ-Κανονισµός Λειτουργίας 

• Αποφάσεις Προέδρου  

• Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Αρχείο που αφορά τους υπαλλήλους (βαθµοί, µισθολογικά κλιµάκια, άδειες,επιµόρφωση κλπ) 

• Προσωπικό µητρώο υπαλλήλων 

• Αιτήσεις-βεβαιώσεις που αφορούν τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 

• Αρχείο µισθοδοσίας  

• Φορολογικές δηλώσεις 

• Αρχείο Ασφαλιστικών ταµείων 

• Αρχείο προµηθειών και αποθήκης 

• Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΑΥ) 

• ∆ιάφορα έγγραφα Ταµείου (Χρηµατικά εντάλµατα Πληρωµής, χρηµατικοί κατάλογοι, 

    επιχορηγήσεις, οικονοµικά στοιχεία, τροφεία, δίδακτρα κλπ) 

• Προϋπολογισµοί-Απολογισµοί 

• Μητρώο παιδιών 

• Παρουσιολόγιο νηπίων και βρεφών 

• Βιβλίο συµβάντων 

• Βιβλίο µηνιαίων δραστηριοτήτων 

• Κάρτες υγείας βρεφών και νηπίων 

• Βιβλίο υλικού σίτισης 

• Βιβλίο µη αναλώσιµου υλικού (εξοπλισµός παιδικού) 

• Μαθητολόγιο Φιλαρµονικής-Ωδείου 

• Βεβαιώσεις σπουδών 

• Συµµετοχές στη µπάντα 

       ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

• Αλληλογραφία 

• Ανακοινώσεις- ∆ελτία τύπου 

• Αποφάσεις Προέδρου                                                                   

• Προσκλήσεις για συνεδρίαση 

• Εισηγήσεις προς ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

• Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιµένος Ρεθύµνης και 

Αγίας Γαλήνης 

• Μισθώσεις χώρων χερσαίας ζώνης Λιµένος Ρεθύµνης και Αγίας Γαλήνης 

• Άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίουστους χερσαίους χώρους αρµοδιότητας ∆.Λ.Τ.Ρ 

• Ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι των υπαλλήλων 

• Άδεις υπαλλήλων 

• Αρχείο για την Πρακτική άσκηση των φοιτητών 

• Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης 



• Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 

• ∆ιακίνηση επικίνδυνων φορτίων 

• Φάκελος για την ποιότητα πόσιµου νερού 

• Αρχείο για τους λιµένες δικαιοδοσίας ∆.Λ.Τ.Ρ 

• Αρχείο περί λειτουργίας Λιµένων και Μαρίνας 

• Αρχείο φορτοεκφορτωτικών εργασιών 

• Αρχείο I.S.O 

• Αρχείο I.S.P.S 

• Προσκλήσεις χρηµατοδοτούµενων πράξεων 

• Αλληλογραφία συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

• Αρχείο παρακολούθησης -Υλοποίησης χρηµατοδοτούµενων πράξεων 

• Αρχείο Προγράµµατος ∆ιαύγεια 

• Ατοµικές ειδοποιήσεις οφειλής 

• Ενηµερώσεις ελέγχου κατάληψης Χ.Ζ.Λ. 

• Ενηµερωτικά έγγραφα διαφόρων τελών 

• Βεβαιωτικά οφειλών στις ∆.Ο.Υ 

• Αναφορές στατιστικών στοιχείων 

• Έγγραφα ∆ιαχείρισης Τερµατικού Σταθµού 

• Αρχείο  για προµήθειες και Υπηρεσίες (Μελέτες) 

• Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ) 

• Συµβάσεις 

• Πρωτόκολλα πραλαβής (προµήθειες) 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών 

• Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής 

• Γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης για προµήθειες 

• Μισθοδοτικές καταστάσεις πληρωµής τακτικής µισθοδοσίας ∆.Λ.Τ.Ρ 

• Προϋπολογισµοί-Απολογισµοί Εσόδων-Εξόδων 

• Οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός, Έκθεση ∆ιαχείρισης, Προσάρτηµα) 

• Βεβαιώσεις αποδοχών Υπαλλήλων ∆.Λ.Τ.Ρ 

• Βεβαιώσεις Φόρου Εργασιών, Προµηθειών και Έργων 

• Αλληλογραφία µε ασφαλιστικά ταµεία 

• Βεβαιωτικοί χρηµατικοί κατάλογοι 

• Φορολογικές δηλώσεις 

• Μελέτες (έργων-προµηθειών) 

• ∆ηµοπρασίες 

• Επιβλέψεις Μελετών-Υπηρεσιών 

• Ετήσιο Τεχνικό πρόγραµµα 

• Άδειες Τοµής-Εκσκαφής Οδοστρώµατος, Στένωσης ∆ρόµου και κατάληψης µέρους 

οδοστρώµατος 

• Άδειες διακοπής κυκλοφορίας 

• Άδειες στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου 

• Άδειες χορήγησης δικαιώµατος διέλευσης-εκτέλεσης εργασιών 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

• Αιτήσεις πολιτών 

• Αιτήσεις-Βεβαιώσεις υπαλλήλων 

• Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• Αποφάσεις Προέδρου-Αντιπροέδρου 

• Έγγραφα ωφελούµενων Κοινωνικών ∆οµών 

• Ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελλοι των υπαλλήλων 



• Έγγραφα αναθέσεων προµηθειών/υπηρεσιών 

• Αιτήσεις υπηρεσίας 

• Έγγραφα διαγωνισµών-διακηρύξεων 

• Παρουσιολόγια υπαλλήλων 

• ∆ιάφορα έγγραφα Ταµείου  
 

2. Περιγράφει τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν σε 

ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της 

δηµόσιας πληροφορίας. 

 

∆ιατίθενται στους παρακάτω συνδέσµους: 

 

http://www.rethymno.gr 

• ∆ελτία τύπου 

• Ανακοινώσεις Υπηρεσιών του ∆ήµου,εκθέσεων,αθλητικών εκδηλώσεων,αγώνων 

• Προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου 

• Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής 

• Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

• Αποφάσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Ρεθύµνης 

• Αποφάσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου 

• Αποφάσεις ∆ηµοτικής Κοινότητας Άδελε 

• Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού 

• Οργανόγραµµα Υπηρεσιών του ∆ήµου  

• Προκηρύξεις προσλήψεων 

• ∆ηµοπρασίες-∆ιαγωνισµοί 

• Μελέτες και σχέδια 

• Γενικά Πολεοδοµικά σχέδια 

• Τηλέφωνα Υπηρεσιών ∆ήµου 

• Τηλέφωνα Ανταποκριτών ΟΓΑ 

 

https://diavgeia.gov.gr/f/dimosrethymnou  

• Αποφάσεις ∆ηµάρχου 

• Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής 

• Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

• Αποφάσεις Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ρεθύµνης 

• Αποφάσεις Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Άδελε 

• Αποφάσεις Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου 

• Προϋπολογισµός Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου 

• Απολογισµός Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου 

• Ισολογισµός-Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης-Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 

• Τριµηνιαίες εκθέσεις αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού 

• Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής 

• Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 

• Ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης 

• Περιληπτικές διακηρύξεις διαγωνισµών 

• Αναλυτικές διακηρύξεις διαγωνισµών 

• Οικοδοµικές άδειες 

• Αποφάσεις Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής  



• Αποφάσεις ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 

• Αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων Ν.Π του ∆ήµου 

• Αποφάσεις Προέδρων Ν.Π του ∆ήµου 

 

3. Περιγράφει τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων  που θα διατεθούν µε 

επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του Ν.4305/14. 

 

∆ιακηρύξεις διαγωνισµών, προµηθειών, υπηρεσιών, εργασιών  (∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Ρεθύµνης) 

 

4. Περιγράφει τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που υπόκεινται στους 

περιορισµούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.4305/14 και δεν διατίθενται για 

περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. 

 

Όλα τα σύνολα που κατέχει ο ∆ήµος εκτός του συνόλου  µε αριθµό 2. 

 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδυκτιακό τόπο του “Προγράµµατος ∆ιαύγεια” κατά  το 

Ν.3861/2010, στο διαδυκτιακό τόπο “www.data.gov.gr”, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης και 

να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

                                                                                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 

                                                                                 ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 


