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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 50/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβούλιου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 125195/1078 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 50/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» και στη
«ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 4/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 22η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,
όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012) και ισχύει με
την υπ’ αριθμ. 44/2013 (ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013) και συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. οικ. 131546/657, 17-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου - Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακή Σύμβουλος /Τακτικό
μέλος
4. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Κελεπούρης Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
9. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
10. Μαρίνος Ανδρέας - Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση 50/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 9o θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στην Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», στην Τράπεζα
Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» και στη «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 εδάφιο xvii της απόφασης 44/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 730/τ.Β’ /29-3-2013) και την υπ’ αριθμ. οικ.46176/935,19-2-2013
(ΦΕΚ 463/τ.Β΄/26-02-2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα την περίπτωση B2.β.
Βάση της γραπτής εισήγησης
Χριστοδουλόπουλου Χρήστου:

του

Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών

κ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με το Π.Δ. 132/2010

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
Με

το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150Α’) κυρώθηκε «Ο Κανονισμός Προμηθειών

Δημοσίου».
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α’/16.3.2007) προσαρμόστηκε η Ελληνική
Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε
με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 463/τ’Β/26-02-2013 ανατέθηκαν τομείς άσκησης αρμοδιοτήτων
στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 730/τ’Β/29-3-2013 τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 182/2011
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που αφορά στην Σύσταση
Επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.
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Με την υπ’ αριθμ. 3/28.01.2013 (3η συνεδρίαση) απόφασή του το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2013 σύμφωνα με την ΚΥΑ 48514/27/12/2012 Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
Με την παράγραφο 1 η απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού
Οικονομικών αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ
247Α’), για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων.
Με την υπ’ αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, αναπροσαρμόστηκε
το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
Όπως γνωρίζετε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που προέκυψε με την νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης λειτουργεί
σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον, τόσο από οικονομικό-τεχνική όσο και νομοθετική
άποψη.
Οι ταχύτατες και συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, η αναζήτηση εξειδικευμένων
λύσεων νομικής πληροφόρησης και η πληρέστερη ενημέρωση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των υπαλλήλων αυτών, οδηγούν στη ανάγκη συνδρομής σε
τράπεζες νομικών πληροφοριών.
Οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αιτ/νιας, Ηλείας και Αχαΐας κατά το παρελθόν
είχαν συνδρομές στη «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και στη «ΝΟΜΟΣ» οι οποίες αποτελούν τις
πληρέστερες και πιο αξιόλογες τράπεζες νομικών πληροφοριών. Οι υπάλληλοι (χρήστες)
έχουν μακρά εμπειρία στην διαχείριση των ηλεκτρονικών τραπεζών νομικών πληροφοριών και
η ανανέωση συνδρομών στις προαναφερόμενες εταιρίες θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής:
Α)Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» επικεντρώνονται στην
ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση καλύπτοντας την Εθνική Νομοθεσία και Νομολογία καθώς
και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή. Επιπλέον, η «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» επιθυμώντας να καλύψει
πλήρως τις ανάγκες νομικής και διοικητικής πληροφόρησης, διαθέτει και το δευτερεύον δίκαιο
καθώς και ερμηνευτικά κείμενα (π.χ. αποφάσεις διοικήσεων οργανισμών, εγκυκλίους,
γνωμοδοτήσεις διαφόρων υπουργείων, κλπ).Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ περιλαμβάνει νομολογία όλων
των κλάδων δικαίου. Το νομοθέτημα εμφανίζεται σε πλήρες κείμενο ή σε άρθρα, ανάλογα με
την επιλογή του χρήστη. Το νομοθέτημα εμφανίζεται στη μορφή που ισχύει σήμερα. Δηλαδή,
έχουν προηγηθεί οι τυχόν αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις, συμπληρώσεις από νεώτερα
νομοθετήματα (κωδικοποιημένη μορφή). Όπου απαιτείται, γίνονται σημειώσεις κάτω από
άρθρα, παραγράφους κλπ. από τους συνεργάτες της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. Γίνεται συσχέτιση
μεταξύ συναφών διατάξεων (νομοθετημάτων, εγκυκλίων κλπ).Κάθε νομοθέτημα (άρθρο ή
παράγραφος) ταξινομείται στο θέμα που αναφέρεται. Μέσα από αυτή την ταξινόμηση και τη
διασύνδεση του νομοθετήματος με το θέμα, παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού όλων των
σχετικών με το νομοθέτημα εγγράφων (κατ' εξουσιοδότηση εκδοθέντα διατάγματα και
υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ). Έχει πλήρες ευρετήριο των θεμάτων νομολογίας που
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διευκολύνει το χρήστη στον εντοπισμό του συνόλου της νομολογίας που αφορά το θέμα του.
Τέλος, γίνεται συστηματική συσχέτιση των δικαστικών αποφάσεων με τις διατάξεις των
νομοθετημάτων στις οποίες βασίζεται το σκεπτικό τους. Έτσι, αν ο χρήστης ενδιαφέρεται να
διερευνήσει την ύπαρξη αποφάσεων σε ένα άρθρο λ.χ. του Αστικού Κώδικα ή άλλου
Νομοθετήματος, μέσα από την ειδική αναζήτηση θα εμφανιστεί ένας πίνακας που θα
παραπέμπει σε όλες τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις στις οποίες ο χρήστης έχει απευθείας
πρόσβαση.

Σε συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχουν καταχωρηθεί σε

μορφή pdf πλήρη κείμενα γνωμοδοτήσεων από το έτος 1952.

Επίσης καταχωρείται στη

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το σύνολο των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ για τις οποίες επίσης γίνεται
θεματοποίηση και συσχέτιση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία. Οι
γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. θεματοποιούνται σε ειδικό θεματικό ευρετήριο. Πλήρης ενημέρωση
με τις Εγκυκλίους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και με τις σημαντικότερες των λοιπών
Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Πλήρης ενημέρωση με τις Εγκυκλίους του
ΥΠΕΧΩΔΕ (Πολεοδομία και Κατασκευή Έργων).Πλήρης Ενημέρωση με τις Εγκυκλίους του
Ι.Κ.Α.,Τ.Ε.Β.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καταχώρηση
σημαντικών Εγκυκλίων άλλων Υπουργείων και Οργανισμών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Καταχώρηση

Αποφάσεων Ανεξάρτητων Αρχών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Επιτροπή Ανταγωνισμού, Συνήγορος του Πολίτη, Συνήγορος Καταναλωτή)
Για την ετήσια ανανέωση συνδρομής με την προαναφερόμενη εταιρεία «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
αναζητήθηκε προσφορά η οποία έχει ως εξής:
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ετήσιο
Κόστος

Ετήσια συνδρομή απεριόριστης χρονικά πρόσβασης στην Πλήρη Βάση με

2.800

δέκα πέντε (15) κωδικούς

Προτείνεται

η

ετήσια

συνδρομή

με

τη

Ηλεκτρονική

Νομική

Πληροφόρηση

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» που θα καλύψει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ετήσιο κόστος 2.800€
πλέον ΦΠΑ με απεριόριστη χρονικά πρόσβαση στην Πλήρη Βάση με δεκαπέντε

(15)

κωδικούς.
Β)Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» περιέχει το σύνολο της Ελληνικής
Νομοθεσίας κωδικοποιημένη, με παροχή ισχύοντος – προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση
αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών
εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική
νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.Δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική
γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως.Σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι
σήμερα καθώς και πρόσθετου υλικού όπως π.χ. οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του
Υπουργείου Οικονομικών κλπ.Νομολογία ΔΕΚ βάσει της βάσεως CELEX που είναι
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ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ. Έχει πληθώρα λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως δυνατότητα
αναζήτησης πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία με τη χρήση ιεραρχικού θεματικού
ευρετηρίου νομικών όρων, με παράλληλη δυνατότητα χρήσεως λέξεως κειμένου. Αναζήτηση
των νομοθετημάτων βάσει αριθμού και έτους ή βάσει ΦΕΚ. Αναζήτηση των πληροφοριών
νομολογίας, νομικής αρθρογραφίας, γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ κλπ. βάσει αριθμού, έτους και
άρθρου

του

ερμηνευομένου

νομοθετήματος.

Δυνατότητα

πληροφόρησης

επί

των

συμμορφώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κοινοτική με παράλληλη δυνατότητα
πληροφόρησης επί των τροποποιήσεων των Οδηγιών & Κανονισμών της ΕΕ και την σχετική
προς αυτές Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΔΕΚ.

Για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής με την προαναφερόμενη εταιρεία Τράπεζα
Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» αναζητήθηκε προσφορά η οποία έχει ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

1

Ελάχιστη πάγια ετήσια συνδρομή (έκδοση ενός ετήσιου τιμολογίου) με

1.320,62€

δικαίωμα εκατόν είκοσι (120) ωρών χρήσεως εντός ενός (1) έτους

2

Ελάχιστη πάγια ετήσια συνδρομή (έκδοση ενός ετήσιου τιμολογίου) με

2.641,23€

δικαίωμα τριακοσίων (300) ωρών χρήσεως εντός ενός (1) έτους

3

Ελάχιστη πάγια ετήσια συνδρομή (έκδοση ενός ετήσιου τιμολογίου) με

4.402,05€

δικαίωμα πεντακοσίων (500) ωρών χρήσεως εντός ενός (1) έτους

Πρόσθετη χρήση : 0,15€ ανά λεπτό

Προτείνεται η ετήσια συνδρομή με τη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» που
θα καλύψει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ετήσιο κόστος 2.641,23€ πλέον ΦΠΑ με
δικαίωμα τριακοσίων (300) ωρών

χρήσεως εντός του ενός(1) έτους και κάθε επιπλέον

πρόσθετη χρήση πέραν των ωρών αυτών θα χρεωθεί με 0,15€ ανά λεπτό πλέον ΦΠΑ.
Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υπογράψει συμβάσεις και
με τις δύο τράπεζες νομικών πληροφοριών διότι αφενός τα νομικά και τεχνικά θέματα που
προκύπτουν καθημερινά είναι πολυπληθή και πολύπλοκα και χρήζουν ενίοτε ειδικής
μεταχείρισης αφετέρου η δαπάνη είναι σχετικά μικρή λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που
αποκομίζονται για τους 1.200 υπαλλήλους οι οποίοι είναι εν δυνάμει χρήστες των βάσεων
αυτών.
Με το υπ’ αριθμ. Α.Π. 256959/7152/12/28-01-2013 έγγραφο της η Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού μας ενημέρωσε για την ανάγκη συνδρομής στο πρόγραμμα
«ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Το συγκριμένο πρόγραμμα

αποτελεί βασικό κύριο και

πρωταρχικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας. Διαθέτει εύκολο χειρισμό
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στην νομοθετική ανεύρεση σχετικά με τις ανάγκες της. Σε σχέση με άλλα προγράμματα
τεχνικών πληροφοριών διαθέτει κωδικοποίηση με αναφορά σε πρόσφατη και παλαιότερη
πολεοδομική νομοθεσία, και ταυτόχρονη αναφορά σε όλες τις σχετικές με τις εκάστοτε
διατάξεις εγκυκλίους και έγγραφες οδηγίες των αρμοδίων υπουργείων.
Ενημερωτικά αναφέρουμε το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού είναι νεοσύστατο χωρίς
εμπειρία και καμία αναφορά στην π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ή κ α ι

χωρική νομοθεσία,

ενώ αντιθέτως χειρίζεται θέματα αποφάσεων και πέραν των αρμοδιοτήτων του, που
ρυθμίστηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως αυτών του πολεοδομικού σχεδιασμού
αρμοδιότητας Υπουργείου με έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων.
Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού μας προσκόμισε προσφορά για τη
«ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

η οποία ανέρχεται στο ποσό 220,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά

κωδικό πρόσβασης.
Μετά από επικοινωνία με την προαναφερόμενη Δ/νση ένας κωδικός πρόσβασης καλύπτει
της ανάγκες του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού.
Κατόπιν των παραπάνω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1.Την έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης ετήσιας συνδρομής στην Ηλεκτρονική Νομική
Πληροφόρηση «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» που θα καλύψει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ετήσιο
κόστος 2.800€ πλέον ΦΠΑ με απεριόριστη χρονικά πρόσβαση στην Πλήρη Βάση με
δεκαπέντε (15) κωδικούς.
2.Την έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με δικαίωμα τριακοσίων (300)
ωρών χρήσεως εντός του ενός(1) έτους, με ετήσιο κόστος 2.641,23€ πλέον ΦΠΑ και κάθε
επιπλέον πρόσθετη χρήση πέραν των ωρών αυτών θα χρεωθεί με 0,15€ ανά λεπτό πλέον
ΦΠΑ.
3.

Την

έγκριση

αναγκαιότητας

ετήσιας

συνδρομής

στο

πρόγραμμα

«ΔΟΜΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», με ετήσιο κόστος 220,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα κωδικό πρόσβασης.
4. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το
έτος 2013 και συγκεκριμένα:

Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

073.0899.01 με ποσό 2.197,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

072.0899

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

072.0899.01 με ποσό 2.197,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

με ποσό 2.604,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
«η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»,
άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2013.
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Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης ετήσιας συνδρομής στην Ηλεκτρονική
Νομική Πληροφόρηση «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» που θα καλύψει την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με ετήσιο κόστος 2.800€ πλέον ΦΠΑ με απεριόριστη
χρονικά πρόσβαση στην Πλήρη Βάση με δεκαπέντε (15) κωδικούς.
2. Την έγκριση αναγκαιότητας ανανέωσης ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα
Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με
δικαίωμα τριακοσίων (300) ωρών χρήσεως εντός του ενός(1) έτους, με
ετήσιο κόστος 2.641,23€ πλέον ΦΠΑ και κάθε επιπλέον πρόσθετη χρήση
πέραν των ωρών αυτών θα χρεωθεί με 0,15€ ανά λεπτό πλέον ΦΠΑ.
3. Την έγκριση αναγκαιότητας ετήσιας συνδρομής στο πρόγραμμα «ΔΟΜΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», με ετήσιο κόστος 220,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα κωδικό
πρόσβασης.
4. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για την υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για
το έτος 2013 και συγκεκριμένα:
Π.Ε.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
073.0899.01 με ποσό 2.197,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ

072.0899

με ποσό 2.604,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

072.0899.01 με ποσό 2.197,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης
του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται
δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2013.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
8. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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