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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ωραιόκαστρο  20-12-2016 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    Αριθ.Πρωτ. : 26874  
Τμήμα Π.Ο.Π.          Αριθ. Απόφ. :  483                  

     
   
 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ:  Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη 

 
1.  Το N. 3448/06 (ΦΕΚ Α 57/15-3-2006) 

2.  Το Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14) 

3.  Το Π.∆. 28/15 (ΦΕΚ-34 Α/23-3-15) 

4.   Την από  9.1.2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) του ΥΔΜΗΔ 

5.   Το από 16.6.2015 έγγραφο(ΑΔΑ: 7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β21) του ΥΔΜΗΔ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την έγκριση των ακόλουθων, όπως αναλύονται στο Παράρτημα, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος, 

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. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. 

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης    Αστέριος Γαβότσης 

Τμήμα Δ.Α.Δ.&Κ. 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλ. 
Email 

: 
: 
: 
: 
 

Κομνηνών 76 
57013 
2313304044 
tompoulidou@oraio
kastro.gr 

ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Παρατηρήσεις: 

1.  Στην πλειοψηφία τους οι οργανικές μονάδες κατέχουν φακέλους-αρχεία 

αλληλογραφίας. 

2.  Υπάρχουν περιπτώσεις αρχείων-φακέλων που ενώ είναι εν γένει ανοικτοί 

προς διάθεση, περιλαμβάνουν και έγγραφα-δεδομένα-πληροφορίες που 

υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 3 του Ν. 4305/2014, 

καθώς και τις διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα του Ν. 2472/97. 

3. Η καταγραφή των παρακάτω συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων που κατέχει ο Δήμος  είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη, χωρίς να 

αποκλείεται η εκ παραδρομής µη ολική καταγραφή τους. 

4. Ότι αναφέρεται ως φυσικό αρχείο είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικό. Ότι 

αναφέρεται ως ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή  και 

κάποια από τα αρχεία υπάρχουν  και  σε φυσική μορφή.  

 

 

 

α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος 

 

 

1. Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο 

 

a. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου  

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 εισερχόμενα έγγραφα, επιστολές, Υπουργείων, Υπηρεσιών, φυσικών 

προσώπων 

 εξερχόμενα έγγραφα και επιστολές. 

 αποφάσεις Δημάρχου 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 εξερχόμενα έγγραφα, επιστολές συλλόγους  

  αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

b. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-25-17/2014-04-14-11-26-59
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-25-17/2014-04-14-11-28-06
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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 Δελτία τύπου 

 

2. Νομική υπηρεσία 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

  

 Εισερχόμενα / Εξερχόμενα έγγραφα 

3. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

a. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

b. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

• Αρχείο επιχειρησιακού σχεδίου και ετησίων προγραμμάτων Δήμου 

• Κατάσταση e-mail των υπάλληλων 

• Κατάσταση σημείων ασύρματης-ενσύρματης πρόσβασης 

• Αρχείο καταγραφής μηχανογραφικού εξοπλισμού 

• Αρχείο χρηστών εφαρμογών-λογισμικού 

• Κατάσταση τηλεφώνων 

• Αρχείο μελετών τμήματος 

• Εισερχόμενη εξερχομένη αλληλογραφία 

• ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 δελτία χρηματοδοτούμενων 

 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αρχείο υποβληθέντων προτάσεων για χρηματοδότηση έργων 

 Φάκελοι υλοποιημένων και υπό υλοποίηση έργων με Συγχρηματοδότηση 

 

4. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
 

a. Γραφείο Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Άδειες καταστημάτων Υ.Ε. 

 Άδειες κοιν/φων θεάτρων, κέντρων διασκεδάσεων  

 Άδειες μουσικών οργάνων 

 Άδειες κιλικίων σε σχολεία 

 Διοικητικές κυρώσεις καταστημάτων 

 Αποφάσεις Δημάρχου 

 Αποφασίσεις ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων 

 Άδειες κολυμβητήριων 

 Εισηγήσεις προς όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου 

 Αλληλογραφία με Περιφέρεια , Δ.νση Υγείας, Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και Πολεοδομία 

 

b. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-25-17/2014-04-14-11-28-33
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-31-18/2014-04-14-11-31-59
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-31-18/2014-04-14-11-32-24
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-00-49/2014-04-09-12-06-58
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-32-55/2014-04-14-11-34-04
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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       Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 Άδειες βουστασίων 

 Καταστάσεις βοσκής 

 Βεβαιώσεις 3μελους επιτροπής - για χορήγηση ,  ανανέωσης 

παραγωγικής  άδειας πωλητή λαϊκών αγορών - ζωικής και 

φυτικής προέλευσης 

5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής 

a. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Φάκελος  του έργου «Σήμανση ποδηλατικών διαδρομών στις Δ. 

Ενότητες Μυγδονίας και Καλλιθέας στο Δήμο Ωραιοκάστρου» 

ενταγμένο στο πρόγραμμα LEADER 

 Μελέτες για έργα και προμήθειες του τμήματος πρασίνου 

 Λίστα του εξοπλισμού χορτοκοπτικών και χλοοκοπτικών μηχανημάτων 

 Αιτήσεις πολιτών  και γνωματεύσεις για κοπή και κλάδεμα δένδρων 

 έκδοση εισηγήσεων προς την Αποκεντρωμένη για αιτήσεις αδειών 

χρήσης νερού 

 Αιτήσεις πολιτών για αδειοδοτήσεις υφιστάμενων γεωτρήσεων  

 Πίνακας Ν.1080 για διαχείριση βοσκοτόπων 

 Αρχείο ενημέρωσης στην υπηρεσία τελωνίων σχετικά με την 

απόσταξη στέμφυλων 

 Αλληλογραφία της Περιφέρειας σχετικά με τον αγροτικό τομέα του 

Δήμου   

 

             Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν: 

 

 Άδειες χρήσης νερού 

 Αρχεία καταγραφής και επίβλεψης των δενδροφυτεύσεων που γίνονται 

στο Δήμο 

 Κατάλογος γεωτρήσεων στο Δήμο Ωραιοκάστρου 

 

 

 

b.  Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 

 Λίστα του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Ωραιοκάστρου  

 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ωραιοκάστρου 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-37-11/2014-04-14-11-37-38
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-37-11/2014-04-14-11-38-07
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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 Σύνολο μελετών και τεχνικών εκθέσεων για την Καθαριότητα-

Ανακύκλωση  

 Σύνολο αιτημάτων πολιτών σχετικά με θέματα καθαριότητας, 

πρασίνου  

 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν: 

 Σύνολο αιτημάτων πολιτών σχετικά με θέματα καθαριότητας, 

πρασίνου  

 Καταγραφές δρομολογίων απορριμματοφόρων 

 Καταγραφές ποσοτήτων αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

 

c. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ωραιοκάστρου  

 Σύνολο νομοθεσίας για προστασία περιβάλλοντος  

 Σύνολο νομοθεσίας για ρέματα 

 Σύνολο νομοθεσίας για λατομεία 

 Σύνολο μελετών και τεχνικών εκθέσεων για την Πολιτική Προστασία  

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν: 

 

 καταγραφή συμβάσεων με κτηνιάτρους 

 αλληλογραφία με υπηρεσίες σχετικά με το πρόγραμμα διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων 

 αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 μητρώο αγροτών  

 

 

 

6. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Πίνακας με διευθύνσεις σχολικών μονάδων  

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-37-11/2014-04-14-11-38-31
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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  Προγράμματα  και δράσεις πολιτισμού 

 Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλίες και άλλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 Προγράμματα και δράσεις για προώθηση τοπικού αθλητισμού 

 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

 Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 

 Πίνακας με αθλητικούς συλλόγους  

 Πίνακας με πολιτιστικούς συλλόγους  

 Πίνακας με τις κοινωνικές δομές του δήμου 

 Ευχαριστήριες επιστολές 

 Εισαγγελικές εντολές 

 Κοινωνικές έρευνες 

 Διαβιβαστικά προς διάφορες υπηρεσίες 

 Αλληλογραφία 

 

7. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

a. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Εγκρίσεις δαπανών 

 Περίληψη διακήρυξης     

 Προσκλήσεις Συνεδριάσεων του Οργάνου   

 Εισηγήσεις των αρμόδιων τμημάτων   

 Ληφθείσες Αποφάσεις κατά συνεδρίαση ( Αρχείο Αποφάσεων )  

 Πίνακες Αποφάσεων κατά συνεδρίαση  

 

 

b. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις      

 

c. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 

 Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις      

 Πινάκες επιτυχόντων, διοριστούν & επιλαχόντων      

 Υπηρεσιακή μεταβολή      

 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων      

 Ανάθεση έργων / προμηθειών / υπηρεσιών / μελετών      

 Διορισμοί      

 Οριστικοποίηση πληρωμής      

 

d. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αρχείο συμβάσεων 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-43-25
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-43-54
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-44-17
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-44-43
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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 Αρχείο αλληλογραφίας εισερχόμενων / εξερχόμενων εγγράφων 

 Χρηματικά εντάλματα (σειρά Α & Β & Γ) 

 Προϋπολογισμός – Αναμορφώσεις 

 Ισολογισμός – Αποτ/τα χρήσης – Προσάρτημα 

 Στατιστικά Ν.Π. 

  Παραστατικά προμηθευτών προς ενταλματοποίηση 

 Αρχείο προμηθευτών 

 Καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων (σειρά Α & Β) 

 Αρχείο ΑΠΔ ασφαλιστικών ταμείων 

 Φάκελοι περιλήψεων διακήρυξης διαγωνισμών 

 

 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 

 Φάκελος εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

 Φάκελοι μελετών/τεχνικών εκθέσεων 

 Δικαιολογητικά συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς 

 

 

 

e. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Οριστικοποίηση πληρωμής      

 Παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων     

 Πράξη που αφορά σε συλλογικό όργανο - επιτροπή - ομάδα 

εργασίας - ομάδα έργου - μέλη συλλογικού οργάνου      

  Γραμμάτια είσπραξης  

  Διπλότυπα είσπραξης  

  Δεσμεύσεις χορηγήσεις φορολογικής ενημερότητας 

  Απόδοση κρατήσεων παρακρατήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία ,  

δόσεις δάνειων σε τράπεζες   

  Αναγκαστικά   μέτρα είσπραξης οφειλών  

  Χρηματικοί   κατάλογοι 

  Αποδεικτικά επίδοσης χρηματικών καταλογών  

 Αρχείο συμβάσεων 

 Αρχείο διαδικασιών απομάκρυνσης υλικών  

 Αλληλογραφία εισερχόμενων / εξερχόμενων 

 Αρχείο οφειλετών 

 Αρχείο ατομικών ειδοποιήσεων οφειλών 

 Βεβαιώσεις μη οφειλής, εισφορών σχεδίου πόλεως  

 Αρχείο αποδεσμεύσεων φορολογικής ενημερότητας 

 Απολογισμός 

 Πληρωμένα  χρηματικά εντάλματα  

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-45-23
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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 Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου 

 Αρχείο απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών στα  ταμείων 

 Δικαιολογητικά συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς 

 Ανταποδοτικά τέλη 

 Τίτλοι ιδιοκτησίας 

 Χρησιδάνεια 

 Κληροδοτήματα 

 Μισθώσεις ακίνητων 

 Περίπτερα , καντίνες 

 

 

f. Τμήμα ΚΕΠ 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 

 Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις     

 

8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

a. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Ανάθεση έργων / προμηθειών / υπηρεσιών / μελετών     

 Οριστικοποίηση πληρωμής      

 Φάκελος Φωτισμός-∆ΕΗ 

 Αρχείο Ανελκυστήρων 

 

b. Τμήμα Πολεοδομίας 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης 

 Βεβαιώσεις εκτός Σχεδίου 

 Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών 

 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Φ.Ε.Κ.) 

 Βεβαιώσεις υποβολής πιστοποιητικών ιδιοκτησίας σε πράξεις 

εφαρμογής 

 Διαβιβαστικά προς διάφορες υπηρεσίες 

 Αλληλογραφία 

 

 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 Σύνταξη διορθωτικών Πράξεων  

 Βεβαιώσεις περί οφειλής εισφορών σε γη και χρήμα  

 Τροποποιήσεις ρυμοτομικού  

 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-46-02
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-19
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
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c. Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

• Περιλήψεις  διακήρυξης  

• Αναθέσεις έργων  

• Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις      

 Κατακύρωση      

 Αρχείο Μελετών 

 Αρχείο Έργων 

 Τεχνικό Πρόγραμμα Μελετών και Έργων 

 Φάκελος Νομοθεσία, εγκυκλίων κλπ 

 Άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 

 Φάκελος Παιδικών Χαρών 

 Αρίθμηση Οδών 

 Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

 Φάκελος Αυτοψιών (πεζοδρόμια, περίπτερα, κλπ) 

 Φάκελος Βλαβών-Αποκαταστάσεωνν 

9. Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

• Αρχείο συνδρομητών 

10. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Καταγραφή  ενδείξεων  

 Χορήγηση  βεβαιώσεων  για  ύδρευση  και αποχέτευση  

 Αποφάσεις  διοικητικού  συμβούλιου αποφάσεις  πρόεδρου  

 Κανονισμός  ύδρευσης κανονισμός  αποχέτευσης  

 Τιμολογιακή  πολιτική  

 Προσκλήσεις  συμβούλιου Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 Διαγωνισμοί  

 Αναθέσεις  προμηθειών  

 Αναθέσεις  παροχής  υπηρεσιών  

 Αναλύσεις  νερού συμβούλιου  

 

                     Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 Καταγραφή  βλαβών  ύδρευσης  

 Καταγραφή  βλαβών  αποχέτευσης 

  Αιτήματα  πολιτών  

 Παράπονα πολιτών  

 Αλληλογραφία  με  υπηρεσίες  

11. Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-57
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B%CE%9B4%CE%A9%CE%97%CE%96-5%CE%99%CE%A6
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-59-16
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-40-57/2014-04-14-12-41-50
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-40-57/2014-04-14-12-41-16
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Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Προσκλήσεις -Πίνακες και αποφάσεις συνεδριάσεων Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 Δελτία τύπου Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 Ανακοινώσεις   Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 Αποφάσεις προέδρου 

 Συμβάσεις προμηθευτών /εργαζομένων 

 Καταστάσεις μισθοδοσίας 

 Χρηματικά Εντάλματα 

 Χρηματικούς καταλόγους 

 Προϋπολογισμός -Απολογισμός 

 Οικονομοτεχνικές Εκθέσεις  

 Πρωτόκολλο Εξερχόμενα 

 Άδειες υπαλλήλων 

 

          Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν: 

 Αιτήσεις γονέων  

 Αιτήσεις Εργαζομένων 

 Αιτήσεις Πολιτών 

 Πρωτόκολλο -Εισέρχομενα 

 Προσλήψεις- ΑΣΕΠ 

 Απλήρωτα Παραστατικά Προμηθευτών   

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Διαβιβαστικά προς διάφορες υπηρεσίες και σχολεία.  

 Καταχώρηση τιμολογίων  

 Τραπεζικές συναλλαγές  

 Αποφάσεις Δ.Σ.  

 Ετήσιοι απολογισμοί  

 Μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων – Αρχείο ΕΑΠ  

 Μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων  

 Διαγωνισμοί και συμβάσεις  

 Στοιχεία σχολείων (e-mail, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμός 

μαθητών κλπ)  

 Αιτήματα σχολικών μονάδων και συλλόγων γονέων – Δελτία 

παραγγελίας.  

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν: 
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 Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων.  

 Αλληλογραφία  

 Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.  

 Συμβάσεις μίσθωσης έργου καθαριστριών των σχολικών 

μονάδων.   

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 

 Διαβιβαστικά προς διάφορες υπηρεσίες και σχολεία.  

 Καταχώρηση τιμολογίων  

 Τραπεζικές συναλλαγές  

 Αποφάσεις Δ.Σ.  

 Ετήσιοι απολογισμοί  

 Μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων – Αρχείο ΕΑΠ  

 Διαγωνισμοί και συμβάσεις  

 Στοιχεία σχολείων (e-mail, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμός 

μαθητών κλπ)  

 Αιτήματα σχολικών μονάδων και συλλόγων γονέων – Δελτία 

παραγγελίας.  

 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν: 

 

 Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων.  

 Αλληλογραφία  

 Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ.  

 Συμβάσεις μίσθωσης έργου καθαριστριών των σχολικών 

μονάδων.   

 

12.  ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Προσκλήσεις  και Αποφάσεις συνεδριάσεων ΔΗ.Κ.Ε.Ω 

 Δελτία τύπου ΔΗ.Κ.Ε.Ω 

 Ανακοινώσεις   ΔΗ.Κ.Ε.Ω 

 Μηχανογραφημένη Λογιστική και Μισθοδοσία 

 Βιβλίο Αδειών Προσωπικού 

 Πρωτόκολλο  

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-40-57/2014-04-14-12-41-16
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 Καταστάσεις Γονέων και Παιδιών Παιδικών Σταθμών και Κ.Δ.Α.Π. 

 

 

13. Δημοτική κοινότητα Ωραιοκάστρου 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Εισερχόμενα έγγραφα, επιστολές, φυσικών προσώπων  

 Εξερχόμενα έγγραφα και επιστολές. 

 Αποφάσεις Προέδρου 

 Αποφάσεις Δ.Σ. 

 Πρακτικά Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου 

                   Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 Εισερχόμενα έγγραφα από υπηρεσίες, συλλόγους  

 Εξερχόμενα έγγραφα, επιστολές, προς συλλόγους  

14. Δημοτική κοινότητα Δρυμού 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αποφάσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού 

 Πρακτικά Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού 

15. Δημοτική κοινότητα Λητής 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αποφάσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Λητής 

 Πρακτικά Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Λητής 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Λητής 

16. Τοπική κοινότητα Μεσαίου 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αποφάσεις Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου  

 Πρακτικά Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου 

 

17. Δημοτική κοινότητα Μελισσοχωρίου 

 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-26/2014-04-09-13-25-58
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-26/2014-04-09-13-25-58
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-26/2014-04-09-13-25-58
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-26/2014-04-09-13-25-58
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-04-48
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Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αποφάσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσοχωρίου 

 Πρακτικά Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσοχωρίου 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσοχωρίου 

 

18. Δημοτική κοινότητα Πενταλόφου 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αποφάσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας  Πενταλόφου 

 Πρακτικά Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου 

19. Τοπική κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αποφάσεις Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 Πρακτικά Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

20. Τοπική κοινότητα Νεοχωρούδας 

 

Σε ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν:  

 Αποφάσεις Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας 

 Προσκλήσεις Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας 

 

 

 

Σε φυσικό αρχείο υπάρχουν:  

 Πρακτικά Συμβούλιου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρούδας 

 

 

 

 

 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-05-13
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-05-35
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-05-57
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β) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό 

και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης 

της δημόσιας πληροφορίας 

 

διατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους : 

 

http://www.oraiokastro.gr 

 Ανακοινώσεις 

 Δελτία Τύπου  

 Αποφάσεις Δημάρχου  

 Ανακοινώσεις που αφορούν τον διευρυμένο Δήμο Ωραιοκάστρου 

 Άδειες Εκσκαφής και Διέλευσης 

 Αίτηση Δημοτικής Ενημερότητας 

 Διάφορες λίστες με χρηστικές  πληροφορίες για δημότες(ιατρών ΕΟΠΠΥ, 

Ταχυδρομικό Δίκτυο ΕΛΤΑ,  καταστημάτων Ωραιοκάστρου, Δρομολόγια 

Ο.Α.Σ.Θ., Σχολεία δυο Δήμου) 

 Προσκλήσεις συνεδριάσεων  και συμβουλίου 

 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

  Κανονισμοί Δημοτικού Συμβουλίου 

 Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 

 Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 

 Αποφάσεις  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  

 Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

 Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής 

 Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής 

 Συνεδριάσεις Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

 Κανονισμός Διαβούλευσης 

 Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 Γνωμοδοτήσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου, Δρυμού,  Λητής,  

Μεσαίου, Δ.Κ. Μελισσοχωρίου, Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Κ. Πενταλόφου, Τ.Κ. 

Νέας Φιλαδέλφειας 

 Συνεδριάσεις Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου, Δρυμού,  Λητής,  

Μεσαίου, Δ.Κ. Μελισσοχωρίου, Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Κ. Πενταλόφου, Τ.Κ. 

Νέας Φιλαδέλφειας 

 Προσκλήσεις  Δ.Κ. Μελισσοχωρίου, Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Κ. Πενταλόφου, 

Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας 

  Προσκλήσεις  συνεδριάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Ω.   

 Αποφάσεις  διοικητικού  συμβούλιου Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

http://www.oraiokastro.gr/
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-09-04/2014-04-14-12-09-43
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-09-04/2015
http://www.oraiokastro.gr/files/118/banners/aitisiDimotikisEnimerotitas.doc
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-06-24-12-16-52/taxydromiko-diktyo-elta
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-06-24-12-16-52/taxydromiko-diktyo-elta
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-06-24-12-16-52/taxydromiko-diktyo-elta
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-00-29/2014-04-09-12-04-46
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-00-29/2014-04-09-12-05-35
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-00-49/2014-04-09-12-07-33
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-00-49/2014-04-09-12-08-03
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-01-37/2014-04-09-13-20-19
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-26/2014-04-09-13-25-58
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-51/2014-04-09-13-28-52
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-51/synedriaseis-dimotikis-epitropis-diavoylefsis
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-02-51/gnomodotiseis-dimotikis-epitropis-diavoylefsis
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-03-21/2014-04-09-13-38-16
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-04-02/2014-04-09-13-45-15
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-04-25/2014-04-09-13-47-26
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-05-35
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-03-21/2014-04-09-13-38-37
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-04-02/2014-04-09-13-45-15
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-04-25/2014-04-09-13-47-26
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-05-35
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-09-10-58-48/2014-04-09-11-05-35
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-40-57/2014-04-14-12-41-50/2540-8-2015
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 Κανονισμός  ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 Κανονισμός  αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 Τιμολογιακή  πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 Αναλύσεις  νερού  Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Η.Κ.Ε.Ω. 

 Ανακοινώσεις  Δ.Η.Κ.Ε.Ω. 

 Δελτία τύπου  Δ.Η.Κ.Ε.Ω. 

 Ανακοινώσεις Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Ανακοινώσεις Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Απολογισμοί 

 Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 Δελτία τύπου Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 Ανακοινώσεις   Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 

 

 

 

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

 

 Ανάθεση έργων / προμηθειών / υπηρεσιών / μελετών  

 Ανάληψη  υποχρέωσης  

 Γνωμοδότηση 

 Διορισμός 

 Δωρεά - επιχορήγηση  

 Έγκριση δαπάνης  

 Έγκριση προϋπολογισμού 

 Ισολογισμός – απολογισμός  

 Κανονιστική πράξη  

 Κατακύρωση  

 Λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις  

 Οριστικοποίηση πληρωμής  

 Παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων  

 Περίληψη διακήρυξης  

 Πινάκες επιτυχόντων, διοριστέων & επιλαχόντων  

 Πράξεις χωροταξικού - πολεοδομικού περιεχομένου  

 Πράξη που αφόρα σε θέση γενικού - ειδικού γραμματέα - μονομελές όργανο ) 

 Πράξη που αφόρα σε συλλογικό όργανο - επιτροπή - ομάδα εργασίας - ομάδα 

έργου - μέλη συλλογικού οργάνου  

 προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 

 σύμβαση  

 υπηρεσιακή μεταβολή  

 

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

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-40-57/2014-04-14-12-58-18/2014-04-14-12-59-35
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-12-40-57/2014-04-14-13-05-09/2014-04-14-13-05-35
https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_oraiokastrou
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%95%CE%91%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D,%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A7%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%91%20-%20%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%226323%22&fq=decisionType:%22%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/f/deyaw
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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 Ανάθεση έργων / προμηθειών / υπηρεσιών / μελετών  

 ανάληψη υποχρέωσης  

 ισολογισμός – απολογισμός 

 κανονιστική πράξη 

 λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις 

 πράξη που αφορά σε θέση γενικού - ειδικού γραμματέα - μονομελές όργανο  

 πράξη που αφορά σε συλλογικό όργανο - επιτροπή - ομάδα εργασίας - ομάδα 

έργου - μέλη συλλογικού οργάνου 

 προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 

 σύμβαση  

 

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

• Ανάθεση έργων / προμηθειών / υπηρεσιών / μελετών  

• ανάληψη υποχρέωσης  

• δωρεά - επιχορήγηση  

• έγκριση δαπάνης  

• έγκριση προϋπολογισμού  

• ισολογισμός – απολογισμός  

• κανονιστική πράξη  

• λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις  

• παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων  

• πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων & επιλαχόντων  

• πράξη που αφορά σε θέση γενικού - ειδικού γραμματέα - μονομελές όργανο  

• προκήρυξη πλήρωσης θέσεων  

• σύμβαση  

• υπηρεσιακή μεταβολή  

 

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

• Ανάθεση έργων / προμηθειών / υπηρεσιών / μελετών  

• ανάληψη υποχρέωσης  

• έγκριση δαπάνης  

• έγκριση προϋπολογισμού  

• ισολογισμός – απολογισμός  

• κανονιστική πράξη  

• λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις  

• οριστικοποίηση πληρωμής  

• πράξη που αφορά σε συλλογικό όργανο - επιτροπή - ομάδα εργασίας - ομάδα 

έργου - μέλη συλλογικού οργάνου  

https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%91%20-%20%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253755%22&fq=decisionType:%22%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/f/dikeo
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%95%CE%91%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D,%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%91%20-%20%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2252024%22&fq=decisionType:%22%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/f/doppao
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%97%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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• προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 

• σύμβαση  

• υπηρεσιακή μεταβολή  

 

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

• Κανονιστική πράξη  

• λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις  

• πράξη που αφορά σε συλλογικό όργανο - επιτροπή - ομάδα εργασίας - ομάδα έργου - 

μέλη συλλογικού οργάνου  

 

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

 

• Κανονιστική πράξη  

• Ανάθεση έργων / προμηθειών / υπηρεσιών / μελετών  

• λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις  

• πράξη που αφορά σε συλλογικό όργανο - επιτροπή - ομάδα εργασίας - ομάδα έργου - 

μέλη συλλογικού οργάνου  

 

             http://apps.ktpae.gr/eInventory/  

 

 Μητρώο ψηφιακής υποδομής  (e-inventory) 

 Αρχείο εξοπλισμού-λογισμικού-εφαρμογών-μητρώου 

 

 

             http://www.eprocurement.gov.gr 

  

 Ηλεκτρονικοί  Διαγωνισμοί 

 Αιτήματα 

 Προκηρύξεις 

 Συμβάσεις 

 Εντολές πληρωμών 

 Στατιστικά στοιχεία  Δημοσίων Συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Στατιστικά στοιχεία  Δημοσίων Συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2253757%22&fq=decisionType:%22%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/f/sededo
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/f/sepedo
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
https://diavgeia.gov.gr/search?query=organizationUid:%2254278%22&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5%22&sort=recent
http://apps.ktpae.gr/eInventory/
http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
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γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν µε 

επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών,  συμφώνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του 

Ν. 4305/2014 

 

  

  Δικαιολογητικά  συμμετεχόντων σε  διαγωνισμούς 

 Διακηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών-εργασιών 

 Διάθεση μέσω αδειοδότησης (μετά  από αίτηση και υπό προϋποθέσεις). 

 Ανταποδοτικά τέλη εμπεριέχονται στο σύνολο   προσωπικά δεδομένα για 

ευπαθείς  ομάδες, οικονομικά στοιχεία, ποσοστά αναπηρίας κλπ –διάθεση 

μέσω τελών στα ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ 

 Προσωπικά στοιχεία, ΑΦΜ, ΑΔΤ συμβαλλόμενων  

 

 

 

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 

 

1. Νομική υπηρεσία  

 

 Δικόγραφα 

 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,  Οικονομικής επιτροπής και Δημάρχου 

που αφορούν  νομικές διαδικασίες 

 

2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

a. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων  

 

 Κατάλογος εθελοντών αιμοδοτών 

 Μητρώο απόρων του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 Χορηγίες για οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου 

Ωραιοκάστρου 

 Βιβλιάρια Πρόνοιας 

 Αρχείο εξυπηρετούμενων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δήμου 

Ωραιοκάστρου 

 Αρχείο  παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ”  

 Έρευνες συνθηκών διαβίωσης 

 Κοινωνικές εκθέσεις 

 Παροχή υπηρεσιών Α’βαθμιας  Φροντίδας Υγείας στους άπορους & 

ανασφάλιστους 

 Ατομικές ψυχολογικές & συμβουλευτικές συνεδρίες 

 Εισαγωγές σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-25-17/2014-04-14-11-28-33
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-39-17/2014-04-14-11-39-51
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b. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

•    Αρχεία με προσωπικά δεδομένα ατόμων με ψυχολογικά 

προβλήματα, ενδοοικογενειακή βία, άποροι. 

 

c. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

  •   Αιτήσεις γονέων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη  

συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα  του Κ.∆.Α.Π. 

  •   Αιτήσεις εκπαιδευομένων  στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  
  •   Έντυπα μετακίνησης εκπαιδευτών-στελεχών & ατομικά στοιχεία 

εκπαιδευτών για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  

  •   Έντυπα αξιολόγησης και πρακτικά συναντήσεων για το Κέντρο Δια 

Βίου Μάθησης 

  •   Μηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων Υπεύθυνης Εκπαίδευσης & 

Υπεύθυνης Οργάνωσης για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  

  •   Έντυπα έναρξης – λήξης τμήματος  για το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης  
 
 

3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

a. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 

 

• Ληξιαρχικές Πράξεις 

• Εκθέσεις 

• Οικογενειακές μερίδες 

• Πιστοποιητικά γεννήσεων  

• Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης  

• Αποφάσεις δήμαρχου 

• Πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας  

• Πιστοποιητικά αγαμίας  

• Πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών 

• Πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης 

• Πιστοποιητικά εντοπιότητας  

• Βεβαιώσεις κατοικίας  

• Άδειες πολίτικου γάμου  

• Μητρώα αρρένων  

• Εκλογικοί κατάλογοι  

 

 

 

b. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 

 

  • Φάκελοι  απασχολουμένων εν ενεργεία ή αποχωρήσαντες   

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-39-17/2014-04-14-11-40-24
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-39-17/2014-04-14-11-40-51
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-51-33/2014-04-14-11-52-36
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-43-54
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-44-17
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   • Δικαστικά 

  • Βεβαιώσεις 

  • Προκηρύξεις – Προσλήψεις – Αποχωρήσεις 

  • Πιστοποιητικά 

  • Έλεγχος πτυχίων, βεβαιώσεων & λοιπών δικαιολογητικών 

  • Κάρτες παρουσιών 

•       Παρουσιολόγιο 

  • Άδειες απουσιών (Υπηρεσιακά σημειώματα) 

  • Μετατάξεις, αποσπάσεις 

  • Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

  • Πειθαρχικά θέματα 

  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταγραφής στοιχείων προσωπικού 

  • Ατομικά Δελτία Κατάταξης 

  • Ηλεκτρονικά αρχεία προσωπικού 

•       Πρωτόκολλο 

  

c. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 

 

• Παραστατικά μισθοδοσίας  προς ενταλματοποίηση 

• Μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις  

• Μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις υπερωριών – οδοιπορικών 

• Βεβαιώσεις αποδοχών 

 

d. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου 

 

• Χρηματικά εντάλματα  μισθοδοσίας 

• Χρηματικά εντάλματα   

• Αρχείο οφειλετών  

• Αρχείο ατομικών ειδοποιήσεων οφειλών 

• Βεβαιώσεις μη οφειλής  σε χρήμα ,  εισφορών σχεδίου πόλεως κ.α. 

• Αρχείο αποδεσμεύσεων  φορολογικής ενημερότητας 

• Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου 

 

 

 

 

e. Τμήμα ΚΕΠ 

• Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών µόνο ηλεκτρονικά µέσω πύλης 
www.ermis.gov.gr 

 

http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-44-43
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-45-23
http://www.oraiokastro.gr/index.php/2014-04-14-11-23-13/2014-04-14-11-42-11/2014-04-14-11-46-02
http://www.ermis.gov.gr/
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