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Αρ. Πρωτ. 200/ΔΣ

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

Προγράμματος Διαύγεια της ΔΕΥΑ Πύργου, κ. Νικόλαο Καλαμπρέζο

Κοινοποίηση: Πρόεδρο ΔΕΥΑ Πύργου, κ. Γεώργιος Ανδριόλας

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  κ. Παναγιώτη

Κουρουμπλή

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη

Υφηπουργό 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).  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  είναι  εταιρεία  μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα

και  ειδικότερα  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των Ανοιχτών  Προτύπων,  του
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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.  Παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει

κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ιδρύθηκε το

2008  από  29  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα,  Τεχνολογικά  Ιδρύματα  και

κοινωφελείς φορείς.   

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

μεγάλη προσπάθεια σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθούν

α) η διαφάνεια της κρατικής δράσης, β) η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση

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

επιχειρηματικότητα,  μέσα  από  τη  διάθεση  και  τη  δυνατότητα  επανάχρησης  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 απο 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  να  σας  επισημάνουμε  τις  παρακάτω

ανακολουθίες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ, που

διαπιστώσαμε και οι οποίες συνιστούν ελλιπή ή/και λανθασμένη εφαρμογή των ως

άνω νομοθετικών διατάξεων, γεγονός που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την εθνική

προσπάθεια βελτιστοποίησης των θεσμών και διαδικασιών προς εξυπηρέτηση του
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ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος. Ειδικότερα σας επισημαίνουμε ότι:

1. Η Έγκριση  Δαπάνης  με  ΑΔΑ  ΩΜ7ΤΟΛΛΘ-6Μ3  που  έχετε  καταχωρήσει έχει

λάθος  ποσό  στο  πεδίο  που  αφορά  το  ποσό  δαπάνης  στα  στοιχεία  του

δικαιούχου.   Συγκεκριμένα  έχετε  καταχωρήσει  στο  ποσό  της  δαπάνης,  το

ποσό των 97.328.970,00 ευρώ αντί 2.298,00 ευρώ όπως αυτό αναγράφεται

στο ηλεκτρονικό αρχείο.

Επί  των  ανωτέρω,  σας  καλούμε  να  προβείτε  άμεσα  σε  όλες  τις  απαραίτητες

ενέργειες  προς αποκατάσταση των λανθασμένων εγγραφών και  συμπλήρωση των

ελλείψεων.

Σας δηλώνουμε δε ότι περίπτωση άρνησής σας να προβείτε στις ανωτέρω ενέργειες

εντός  εύλογου  χρονικού  διαστήματος  και  με  ρητή  επιφύλαξη  παντός  νομίμου

δικαιώματός μας, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή

του  Ν.3861/2010  μπορείτε  να  βρείτε  στην  ιστοσελίδα

https://diavgeia.gov.gr/faq/post.

Για  περαιτέρω  διευκρινίσεις  προς  την  εκ  μέρους  σας  σωστή  εφαρμογή  των

διατάξεων του νόμου βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

         Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης
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