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Οηθνλνκηθνύ
–
ΠΡΟ: Γ/λζε
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ
& Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 823/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 124304/8708/22-04-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 823/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε
εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ επεμεξγαζίαο όινπ ηνπ
αξρεηαθνύ πιηθνύ θαη ησλ ελεξγεηώλ ζύληαμεο ησλ δειώζεσλ ηνπ Ν.2308/1995 γηα έμη (6) αθίλεηα
ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αραΐαο θαη ππνβνιή απηώλ ζην αξκόδην Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο θαη
δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ (6.800,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά
κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 823 / 2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 5ο θέμα ππο ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ
κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ επεμεξγαζίαο όινπ
ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ θαη ησλ ελεξγεηώλ ζύληαμεο ησλ δειώζεσλ ηνπ Ν.2308/1995 γηα έμη (6)
αθίλεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αραΐαο θαη ππνβνιή απηώλ ζην αξκόδην Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο
θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξώ (6.800,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 124304/8708/22-04-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ, ε
νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ Σξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ −
κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά
πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
Με ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ
Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
πγθεθξηκέλα κε ηελ παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη
γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη
αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (Α' 42), ζε εμαηξεηηθά
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ γίλεηαη ε επηθχξσζε
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ
ν Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη κε ηελ 456/2014 δηφξζσζε −
ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην απφ 25.8.2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα
Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΔΚ.111
η.ΤΟΓΓ/9.3.2017) απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξίνδν 1.3.2017 έσο 31.8.2019. Με ηελ ππ’ αξηζκφ.
νηθ.69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κεηαβηβάζηεθαλ
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αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ, ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά
αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ. Παλαγηψηε Μπξάκνπ». Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ
λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 265933/28.12.2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ απφθαζε 39/2019 (5ε
πλεδξίαζε ζηηο 12.3.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Α’ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Η απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά
ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 56584/20.3.2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
Απφ λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γίλεηαη δεθηφ φηη φηαλ πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ ζπληεινχλ
κελ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη εμππεξεηνχλ ηηο
ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, πιελ φκσο αθνξνχλ εξγαζίεο πνπ εκπίπηνλ ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ
ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ, θαηά θιάδν, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο, δελ επηηξέπεηαη
νη εξγαζίεο απηέο λα αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο, αθνχ ε αληηκεηψπηζε ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο νξγαληθέο
δηαηάμεηο, µε απνηέιεζκα ηελ αδηθαηνιφγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο. Σνχην δε, ελφςεη
ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, σο κεξηθφηεξεο εθδήισζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ πξέπεη λα δηέπεη
ηε δξάζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
επηβάιιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο µε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπο (Πξάμεηο VII Σκ.53, 54, 139/2006, IV Σκ. 209/2003, 74/2004, 50/2005 θιπ.). ε αληίζεηε πεξίπησζε,
αλάζεζε, έλαληη ακνηβήο, ζε ηξίην ηδηψηε ή λνκηθφ πξφζσπν, είλαη επηηξεπηή κφλν φηαλ αθνξά ηδηαίηεξα
ζνβαξέο ή εηδηθήο θχζεσο ππνζέζεηο, πνπ ην ζπκθέξνλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ επηβάιιεη λα αλαηεζνχλ ζε
ηξίηνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, πξνζφληα ηα νπνία, απνδεδεηγκέλα, δελ δηαζέηεη, ζε θάζε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην πξνζσπηθφ πνπ ήδε ππεξεηεί (Πξάμεηο VII Σκ. 55, 56/2006, IV Σµ. 94/2003, 19,
70/2002 θιπ.).
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2308/1995 (ΦΔΚ.114Α’/15.6.1995) «Κηεκαηνγξάθεζε γηα ηε
δεκηνπξγία Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. Γηαδηθαζία έσο ηηο πξψηεο εγγξαθέο ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία θαη άιιεο
δηαηάμεηο», ηζρχνπλ ηα εμήο:
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε
ηνπ Οξγαληζκνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδνο (Ο.Κ.Υ.Δ.), πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, θεξχζζεηαη ππφ θηεκαηνγξάθεζε ε νξηνζεηνχκελε κε ηελ απφθαζε απηή πεξηνρή. Η
απφθαζε γηα ηελ Κήξπμε πεξηνρήο ππφ θηεκαηνγξάθεζε δεκνζηεχεηαη ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα
παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζε δπν εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ ή ηεο πεξηθέξεηαο. «Η απφθαζε απηή
θνηλνπνηείηαη ζηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζηνπο
νηθείνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ζηνπο ζπκβνιαηνγξαθηθνχο θαη
δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο φιεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.). Αξκφδηνη γηα
ηε ζχληαμε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ είλαη ν Ο.Κ.Υ.Δ. θαη ε εηαηξεία "ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ". Η θηεκαηνγξάθεζε
κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη απφ αλαδφρνπο, κεηά απφ αλάζεζε ζε απηνχο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηελ
εηαηξεία "ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α.Δ," χζηεξα απφ δεκφζηα πξνθήξπμε." 4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή φισλ
ησλ εγγξαπηέσλ ζηα ππνζεθνθπιαθεία πξάμεσλ ζηελ θεληξηθή βάζε πνπ ηεξείηαη απφ ηελ εηαηξεία
«ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», φπσο απηή κεηνλνκάδεηαη κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο. Με ηελ ίδηα
απφθαζε ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηερληθνχ θαη ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή
ησλ εγγξαπηέσλ πξάμεσλ θαη ησλ ηπρφλ ζπλππνβαιιφκελσλ κε απηέο εγγξάθσλ θαη ηπρφλ ηνπνγξαθηθψλ
δηαγξακκάησλ.
Με απφθαζε ηεο εηαηξείαο «ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», φπσο απηή κεηνλνκάδεηαη,
θαινχληαη φζνη έρνπλ εκπξάγκαην ή άιιν εγγξαπηέν ζηα θηεκαηνινγηθά βηβιία δηθαίσκα ζε αθίλεηα ηεο ππφ
θηεκαηνγξάθεζε πεξηνρήο λα ππνβάινπλ δήισζε κε πεξηγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο θαη αλαθνξά ζηελ αηηία
θηήζεο ηνπ. Η απφθαζε απηή αλαξηάηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηεο εηαηξείαο «ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», φπσο απηή
κεηνλνκάδεηαη, δεκνζηεχεηαη ζε κία εθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζε δχν ηνπ λνκνχ ή ηεο
πεξηθέξεηαο θαη θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο α` θαη β` βαζκνχ.
Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ εκπξάγκαην ή άιιν εγγξαπηέν δηθαίσκα ζε αθίλεην
ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δήισζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. Σέηνηα δηθαηψκαηα
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είλαη π.ρ. ε θπξηφηεηα (πιήξεο ή ςηιή θπξηφηεηα), ε επηθαξπία, ε δνπιεία (νίθεζεο, δηφδνπ θ.ιπ.), ε ππνζήθε /
πξνζεκείσζε, αγσγέο, αλαθνπέο, θαηαζρέζεηο, καθξνρξφληεο κηζζψζεηο, ρξνλνκεξηζηηθέο κηζζψζεηο (time
sharing), ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αθηλήηνπ (leasing), κεηαιιεηνθηεζίεο, κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο.
Με αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο «ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» έρεη μεθηλήζεη ε ζπιινγή
δειψζεσλ ηδηνθηεζίαο γηα ην Κηεκαηνιφγην ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αραΐαο γηα φιν ην α’ ηεηξάκελν ηνπ
έηνπο. Η Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αραΐαο θαιείηαη λα δειψζεη φια ηα αθίλεηα ηα νπνία δηαζέηεη ζε φιεο ηεο
πεξηνρέο ηνπ Ν. Αραΐαο πιελ ηνπ Γήκνπ ηεο Πάηξαο, ηα νπνία έρνπλ ήδε εληαρζεί ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην.
Η δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλν εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
παξνρήο ππεξεζηψλ ελζσκάησζεο, ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2308/1995, ησλ
Αθηλήησλ θαη Αγξνηεκαρίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Π.Δ. Αραΐαο, ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ηνπ
ζθνπνχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δλφηεηαο νη
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο θαη ν αλαγθαίνο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ, δελ δηαηίζεληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
Δηδηθφηεξα:
1.
Η ζπλερηδφκελε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη νη αζξφεο ζπληαμηνδνηήζεηο, έρνπλ
κεηψζεη δξακαηηθά ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ζήκεξα καζηίδνληαη απφ ηε
ζπλερή ζπξξίθλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ε ζπλερήο δε αχμεζε ηνπ
φγθνπ δνπιεηάο ζπληειεί ζηε ζηαδηαθή εξγαζηαθή επηβάξπλζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ.
2.
Η ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ππεξεζηψλ ελζσκάησζεο αθηλήησλ θαη αγξνηεκαρίσλ ηεο Π.Δ.
Αραΐαο ζην Διιεληθφ Κηεκαηνιφγην, απνηειεί εξγαζία εηδηθήο θχζεσο, ε νπνία απαηηεί αθ’ ελφο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία θαη αθ’ εηέξνπ εηδηθφ ηερληθφ εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν δελ δηαζέηεη ε
Πεξηθέξεηα.
3.
Οη απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο πνπ ζέηεη ν λφκνο επηβάιινπλ άκεζεο ελέξγεηεο ζηε ζπγθέληξσζε
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ αθηλήησλ ζην Κηεκαηνιφγην, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ αθ’
ελφο, εμεηδίθεπζε θαη ηερλνγλσζία ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αθ’ εηέξνπ άλεζε ρξφλνπ γηα ελαζρφιεζε κε ην
αληηθείκελν, ε νπνία δελ ζπλάδεη κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ην θφξην εξγαζίαο ηνπ ππάξρνληνο. Δπίζεο
δελ ππάξρεη θαη’ νπζία ζηειέρσζε ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ Αηησιναθαξλαλίαο.
4.
Γηα ηελ νξζή δήισζε ησλ αθηλήησλ ζην εζληθφ θηεκαηνιφγην απαηηείηαη ηνπνγξαθηθή
απνηχπσζε, ψζηε λα απνηππσζνχλ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηα αθίλεηα.
Ο εμνπιηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη:
 Γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ( Total Station ) γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ζεκείσλ κε κέγηζηε αθξίβεηα.
 GPS δηπιήο ζπρλφηεηαο γηα ηελ εμάξηεζε ηεο απνηχπσζεο απφ ην εζληθφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ
87.
Η αθξηβήο απνηχπσζε ησλ νξίσλ κηαο ηδηνθηεζίαο θαη ε δήισζε απηψλ ζην θηεκαηνιφγην κπνξεί λα
επηηεπρζεί κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Οπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία παξάγεη
εζθαικέλα απνηειέζκαηα. Δάλ ππνβιεζεί ε δήισζε ζην θηεκαηνιφγην κε εζθαικέλα ζηνηρεία, ζα πξέπεη
κειινληηθά λα ζπληαρζεί ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη δηάγξακκα γεσκεηξηθψλ κεηαβνιψλ ψζηε λα δηνξζσζεί
κε ηα νξζά ζηνηρεία ην πεξίγξακκα ηνπ αθηλήηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε κε ηνλ εμνπιηζκφ
πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δήισζεο αθηλήησλ ζην
θηεκαηνιφγην. Οπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο εληνπηζκνχ ηνπ αθηλήηνπ είλαη εζθαικέλε θαη κε επηζηεκνληθά
απνδεθηή θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη εθθξεκφηεηεο δηφξζσζεο γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ ζην
κέιινλ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 238/2019 απφθαζε ηεο, ε Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο εγθξίλεη: «Σελ έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο δαπάλεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ
εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο φινπ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηνπ ηκήκαηνο Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζχληαμεο ησλ
δειψζεσλ ηνπ Ν.2308/1995 γηα έμη (6) αθίλεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αραΐαο θαη ππνβνιή απηψλ ζην αξκφδην
Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο, κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηα επξψ
(6.800,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.»
Η Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε
πξνζεζκίαο ηεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ζην θηεκαηνιφγην, κεηά απφ έξεπλα αγνξάο ζπγθέληξσζε ηηο
παξαθάησ ηξείο (3) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο νη νπνίεο θαη ππνβάιινληαη ζπλεκκέλεο ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο:
Μπνπξδνχιεο Νηθφιανο 7.948,40 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Υαξέζζα Αιέμαλδξνο 8.072,40 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Σζαληφπνπινο Υξήζηνο 6.187,60 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Οηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά αλαδεηθλχεηαη ηνπ Πηπρηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Σ.Δ. Υξήζηνπ
Σζαληφπνπινπ κε 6.187,60 επξψ.
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Κατόπιν των ανωτέρω:
Παρακαλούμε για :
Σελ έγθξηζε δαπάλεο ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο φινπ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηνπ ηκήκαηνο
Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζχληαμεο ησλ δειψζεσλ ηνπ Ν.2308/1995 γηα έμη (6) αθίλεηα πνπ δηαζέηεη ε
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αραΐαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αραΐαο θαη ππνβνιή απηψλ ζην αξκφδην Γξαθείν
Κηεκαηνγξάθεζεο.
Σελ αλάζεζε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζην Κηεκαηνιφγην θαη ηε ζχλαςε
ζχκβαζεο, κεηά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε ηε ζπιινγή πξνζθνξψλ θαη ηελ επηινγή ηεο
νηθνλνκηθφηεξεο, ζηνλ Υξήζην Σζαληφπνπιν ηνπ Δπζπκίνπ, Πηπρηνχρν Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.&Δ. θαη ηε
δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (6.800,00), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α. θαη θάζε άιιεο δαπάλεο ε νπνία ζα απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο δήισζεο ησλ έμη αθηλήησλ
ηδηνθηεζίαο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ζην αξκφδην θηεκαηνινγηθφ γξαθείν.
Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη
αλαζέζεη ηηο αξκνδηφηεηεο κε απφθαζή ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Η δαπάλε ηεο ζχκβαζεο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο –
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 02.01.072.0899.01.1231 «Λνηπέο εηδηθέο
ακνηβέο (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)». (Βεβαίσζε 120323/8587/18.4.2019 χπαξμεο πίζησζεο & απφθαζε
αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2178/120275/8585/18.4.2019 -ΑΓΑ:Χ0Χ37Λ6-7ΘΛ).

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΔΑ: Ψ7ΡΤ7Λ6-Τ1Ε
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 124304/8708/22-04-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ επεμεξγαζίαο όινπ ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ ηνπ
ηκήκαηνο Πξνζόδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθνύ – Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ησλ ελεξγεηώλ ζύληαμεο ησλ δειώζεσλ ηνπ Ν.2308/1995 γηα έμη
(6) αθίλεηα πνπ δηαζέηεη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αραΐαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αραΐαο θαη
ππνβνιή απηώλ ζην αξκόδην Γξαθείν Κηεκαηνγξάθεζεο.
2.

Αλαζέηεη ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζην Κηεκαηνιόγην θαη ηε ζύλαςε

ζύκβαζεο, κεηά από ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε ηε ζπιινγή πξνζθνξώλ θαη ηελ
επηινγή ηεο νηθνλνκηθόηεξεο, ζηνλ Υξήζην Σζαληόπνπιν ηνπ Δπζπκίνπ, Πηπρηνύρν Πνιηηηθό
Μεραληθό Σ.&Δ. θαη εγθξίλεη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ έμη ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ
επξώ (6.800,00), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιιεο δαπάλεο ε νπνία ζα απαηηεζεί

ΑΔΑ: Ψ7ΡΤ7Λ6-Τ1Ε
γηα ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο δήισζεο ησλ έμη αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο Π.Δ. Αραΐαο ζην αξκόδην
θηεκαηνινγηθό γξαθείν.
3.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ή ηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηνπο

νπνίνπο έρεη αλαζέζεη ηηο αξκνδηόηεηεο κε απόθαζή ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο.
Η δαπάλε ηεο ζύκβαζεο βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ. 02.01.072.0899.01.1231
«Λνηπέο εηδηθέο ακνηβέο (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)». (Βεβαίσζε 120323/8587/18.4.2019
ύπαξμεο πίζησζεο & απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2178/120275/8585/18.4.2019 -ΑΓΑ:
Ω0Ω37Λ6-7ΘΛ).
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

