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Αρ. Πρωτ. 197/ΔΣ

Προς:  Συντονιστή Ομάδα Διοίκησης  Έργου (ΟΔΕ)  για  την εφαρμογή του

Προγράμματος Διαύγεια του Δήμου Ηρακλείου, κ.  Γεώργιο Καραγιαννάκη

        

Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΔΕΥΑ Ηρακλείου, κ. Νικόλαο Φακουρέλη

Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Βασίλη Λαμπρινό

Πρόεδρο ΚΕΔΕ, κ. Γιώργο Πατούλη

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  κ. Παναγιώτη

Κουρουμπλή

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη

    Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ιωάννη    

Μπαλάφα

ΘΕΜΑ: Ορθή και πλήρης εφαρμογή από τον φορέα σας των διατάξεων του Ν.

3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  την  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού

Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr)  με σκοπό να βοηθήσουμε το φορέα σας

στην ορθή και πλήρη εφαρμογή των διατάξεων για την ανάρτηση των πράξεων και

αποφάσεών  του  στο  διαδίκτυο.  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  είναι  εταιρεία  μη  κερδοσκοπικού

χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα
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στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού,

του Ανοιχτού  Περιεχομένου,  των Ανοιχτών  Δεδομένων και  των Τεχνολογιών

Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των

επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  

Όπως  σας  είναι  γνωστό,  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  ξεκινήσει  στη  χώρα  μας  μία

μεγάλη προσπάθεια σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθούν α) η

διαφάνεια στις αποφάσεις του δημόσιου τομέα, β) η συμμετοχή των πολιτών στη

διαμόρφωση πολιτικών και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου και γ)  η

επανάχρηση της δημόσιας πληροφορίας από όλους, χωρίς περιορισμούς στο σκοπό ή

άλλους αποκλεισμούς.

Προς τους ανωτέρω σκοπούς, πέρα από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα

πληροφόρησης (άρθρο 5Α§1 Σύνταγμα) και τα συνταγματικά δικαιώματα που ευθέως

συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα

ανάπτυξης της προσωπικότητας,  της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και

πολιτική ζωή  (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της

Πληροφορίας   (άρθρο  5  Α  §  2),   η  Ελλάδα,  ως  μέλος  της  Open  Government

Partnership ήδη από τον Οκτώβριο του έτους 2011, έχει αναλάβει συγκεκριμένες

δεσμεύσεις  και  έχει  προβεί  σε  σειρά  σχετικών  νομοθετικών  δράσεων.  Με  το

Ν.3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο

διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων

και αποφάσεων των φορέων του δημοσίου στο διαδίκτυο με τρόπο και μορφή άμεσα

προσβάσιμη και κατανοητή από όλους και μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε

(Ν.3861/2010 αρ.3§1).

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε ενδεικτικά να σας επισημάνουμε τις παρακάτω

ανακολουθίες σε καταχώρηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ||ΔΕΥΑΗ στην οριστικοποίηση πληρωμής δικαιούχου που

διαπιστώσαμε.   Ειδικότερα  σας  επισημαίνουμε  τα  παρακάτω  σημεία  της

καταχώρησής σας που χρειάζονται διόρθωση:

1. Η Οριστικοποίηση Πληρωμής με ΑΔΑ ΩΤΗΔΟΡΙΗ-7ΘΑ που έχετε καταχωρήσει
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έχει λάθος ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό δαπάνης στα στοιχεία του

δικαιούχου.  Συγκεκριμένα  έχετε  καταχωρήσει  το  ποσό  των  22.476.990,00

ευρώ αντί για το ποσό των 224.769,90 ευρώ όπως αυτό αναγράφεται στο

ηλεκτρονικό αρχείο και

2. Δεν  έχετε  καταχωρήσει  στην  εν  λόγω  οριστικοποίηση  πληρωμής  την

κατηγορία CPV

Σας παρακαλούμε να αποκαταστήσετε το λάθος και να συμπληρώσετε τις ελλείψεις

(όπου  αυτές  υπάρχουν).  Θεωρούμε  επίσης  σκόπιμο  να  θεσπίσετε  εργαλεία  και

διαδικασίες (π.χ. αυτόματη ανάρτηση από το πληροφοριακό σας σύστημα) ώστε να

αποφεύγονται τέτοιου είδους λάθη.

Περισσότερες  πληροφορίες  και  απαντήσεις  σχετικές  με  την  εφαρμογή  του

Ν.3861/2010 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/faq/post.

Η ομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή της ομάδας των  Νομικών     της

ΕΕΛ/ΛΑΚ θα εξετάσει τη χρήση νομικών μέσων για την ακύρωση αποφάσεων που δεν

είναι ορθά καταχωρημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η σωστή καταχώρηση μεταδεδομένων στις αποφάσεις που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

είναι σημαντική τόσο για τη διαφανή λειτουργία του φορέα σας όσο και για την

τήρηση της νομιμότητας όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

    Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       
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Διομήδης Σπινέλλης 

info@ellak.gr • http://www.ellak.gr


