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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 03 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:316793/1892

ΠΡΟ:

Γενικι Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1315/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:316787/19958/27-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1315/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 74.400,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν ζρευνα και ζλεγχο δεδομζνων για τθν καταγραφι τθσ Ακίνθτθσ
Περιουςίασ τθσ, δθμιουργία ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων των ακινιτων και ανάπτυξθ
εξατομικευμζνθσ εφαρμογισ Γεωπλθροφοριακοφ υςτιματοσ για τθ διαχείριςθ τουσ», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.
Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6Ρ0Ξ7Λ6-ΛΩ8
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1315/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 31ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 74.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν ζρευνα και ζλεγχο
δεδομζνων για τθν καταγραφι τθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ τθσ, δθμιουργία ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων
των ακινιτων και ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ εφαρμογισ Γεωπλθροφοριακοφ υςτιματοσ για τθ
διαχείριςθ τουσ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:316787/19958/27-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
5. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
6. Τθν υπ’ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
7. Τθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
8. Τθν υπϋ αρικ. 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
9. Τθν υπϋ αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
10. Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Ρεριφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
11. Τθν αρικμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ»
12. Τθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίνει
τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
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νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-12-2019 απόφαςθ του ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
13. Το υπ’ αρικμ. 249230/2903/29-9-2020 Αίτθμα βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό 2020
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ προσ τον Διατάκτθ.
14. Το υπ’ αρικ. 250843/16281/9-11-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου με
κζμα: «Απάντθςθ Αιτιματοσ» όπου βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πίςτωςθσ ςτουσ κάτωκι ΚΑΕ:
 Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ ΚΑΕ: 02.02.073.0899.01.1231 ποςό 24.800,00€
 Ρεριφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ ΚΑΕ: 02.01.072.0899.01.1231 ποςό 24.800,00€
 Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ ΚΑΕ: 02.03.072.0899.01.0011 ποςό 24.800,00€
για τθν κάλυψθ του κόςτουσ υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν
ζρευνα και ζλεγχο δεδομζνων για τθν καταγραφι τθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ τθσ, δθμιουργία ψθφιακισ βάςθσ
δεδομζνων των ακινιτων και ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ εφαρμογισ Γεωπλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθ
διαχείριςθ τουσ, ςυνολικοφ ποςοφ εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (74.400,00)
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ).
Επίςθσ με το ανωτζρω ζγγραφο ηθτείται από τθν αρμόδια υπθρεςία (Γενικι Διεφκυνςθ, ι Διεφκυνςθ
Διοίκθςθσ), ζγγραφο τεκμθρίωςθσ και ανάλυςθσ των λόγων για τουσ οποίουσ θ διενζργεια ελζγχου τίτλων, θ
ςφνταξθ ζκκεςθσ νομικοφ ελζγχου και θ ανάπτυξθ εφαρμογισ GIS από ιδιϊτεσ, αποτελοφν εργαςίεσ ειδικισ
φφςεωσ, οι οποίεσ απαιτοφν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, που αφ’ ενόσ δεν περιλαμβάνονται ςτον
οργανιςμό τθσ Ρεριφζρειασ, αφ’ ετζρου ωσ προςόντα δεν διακζτει το υπάρχον προςωπικό ςτισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ ι Διευκφνςεισ ςασ και γενικά ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
15. Το ζγγραφο 303356/3454/13.11.2020 τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ «Αποτφπωςθ καταγραφι και αξιοποίθςθ τθσ
Ρεριουςίασ τθσ Ρ.Δ.Ε. προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςχετικζσ με το κζμα.
16. Το απαντθτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ προσ τον Διατάκτθ με κζμα:
«Δαπάνθ για τθν καταγραφι και αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τθσ Ρ.Δ.Ε.», με το οποίο δίνονται διευκρινιςεισ επί
των διαλαμβανομζνων του ανωτζρω (14) εγγράφου.
17. Τισ αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ Ρ.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ και Θλείασ, όπου μεταξφ άλλων, ςφμφωνα με τον ΟΕΥ, προβλζπεται θ καταγραφι,
αξιοποίθςθ και προςταςία τθσ περιουςίασ τθσ ΡΔΕ (ανά ΡΕ). Ειδικότερα τα τμιματα Ρροςόδων και Ρεριουςίασ
ανά ΡΕ είναι αρμόδια για τθν προςταςία και τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ και τθ τιρθςθ των προβλεπομζνων
με το αντικείμενο του αρχεία και βιβλία (άρκρο 12 κεφ. Γ παρ. 6, άρκρο 13 κεφ. Γ παρ. 3)
Ράγια και απαρζγκλιτθ βοφλθςθ τθσ περιφερειακισ αρχισ αποτελεί θ καταλλθλότερθ χριςθ και δυναμικότερθ
αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ ΡΔΕ ωσ υποςτθρικτικοφ εργαλείου του ςτόχου τθσ αφξθςθσ των ιδίων
πόρων τθσ, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ όλεσ τισ ομάδεσ πλθκυςμοφ, τθ
βελτίωςθ των υποδομϊν, του περιβάλλοντοσ και τθσ αιςκθτικισ τθσ πόλθσ, τοποκετϊντασ τθ διαςφάλιςθ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ ωσ προχπόκεςθ κάκε οικονομικοφ ςτόχου. Ωςτόςο καμία προςπάκεια αξιοποίθςθσ τθσ
ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ ΡΔΕ δεν μπορεί να γίνει με τρόπο που δεν κα χαρακτθριηόταν αποςπαςματικόσ χωρίσ
αφενόσ μεν τθν ςυςτθματικι και εξαντλθτικι καταγραφι τουσ από εξειδικευμζνθ νομικι, τεχνικι, οικονομικι
άποψθ, μιασ δθλαδι ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των ακινιτων, προκειμζνου να
ςχεδιάηονται με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ ΡΔΕ και να μεγιςτοποιοφνται οι αποδόςεισ από τθν αξιοποίθςθ τουσ. Θ
απαιτθτικι και πολυςφνκετθ αυτι διαδικαςία κακίςταται προφανζσ ότι δεν μπορεί να λάβει χϊρα από τουσ
υπαλλιλουσ τθσ ίδιασ τθσ ΡΔΕ, κακϊσ οι εν λόγω υπθρεςίεσ απαιτοφν αφενόσ μεν ςυγκεκριμζνεσ επιςτθμονικζσ
ειδικότθτεσ και τεχνογνωςία (δικθγόρουσ, μθχανικοφσ, οικονομολόγουσ, μθχανικοφσ πλθροφορικισ κ.ά.),
αφετζρου διαρκι και αποκλειςτικι ςχεδόν απαςχόλθςθ αυτοφ για τθν εντόσ των προβλεπομζνων
χρονοδιαγραμμάτων ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Σκοπόσ τθσ εν λόγω δαπάνθσ είναι θ καταγραφι του ςυνόλου των ακινιτων ιδιοκτθςίασ τθσ Ρ.Δ.Ε. και των
τυχόν προςόδων που αποφζρουν με νομικι και τεχνικι τεκμθρίωςθ.
Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να καταγράψει ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ
Ρεριφζρειασ και ςτθ ςυνζχεια να διενεργιςει ζλεγχο τίτλων ςτα αρμόδια υποκθκοφυλακεία – κτθματολογικά
γραφεία και να ςυντάξει εκκζςεισ τίτλων.
Ραράλλθλα κα πρζπει να εντοπίςει τα ακίνθτα ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ και
να διενεργιςει αυτοψίεσ με ςκοπό τθ ςφνταξθ φφλλου ανά ακίνθτο με ςτοιχεία εντοπιςμοφ, φωτογραφικι
τεκμθρίωςθ και πολεοδομικό ζλεγχο νομιμότθτασ των τυχόν καταςκευϊν.
Το ςφνολο των περιγραφικϊν και χωρικϊν δεδομζνων κα ενταχκοφν ςε Γεωγραφικό Ρλθροφοριακό ςφςτθμα,
που κα αναπτφξει, κα ενθμερϊςει και κα παραδϊςει μετά από εκπαίδευςθ των χρθςτϊν που κα του
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υποδειχκοφν ςτθν αρμόδια υπθρεςία
Το φυςικό αντικείμενο του ζργου μπορεί κα χωριςκεί ςε δφο επιμζρουσ ςτάδια. Το πρϊτο αφορά ςτθ
διεξαγωγι ζρευνασ και ελζγχου των διακζςιμων δεδομζνων για τθν ορκι καταγραφι των ακινιτων, με ςκοπό
τθ δθμιουργία μια ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων που κα είναι καταγεγραμμζνθ θ ακίνθτθ περιουςία. Το δεφτερο
ςτάδιο αφορά ςτθ δθμιουργία Γεωγραφικοφ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και τθν ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ
εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ των ακινιτων. Για τθν υλοποίθςθ του ςταδίου αυτοφ, μεταξφ άλλων κα γίνει
αξιοποίθςθ των δεδομζνων που κα προκφψουν από το προθγοφμενο ςτάδιο. Το αντικείμενο τθσ εν λόγω
ανάκεςθσ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ τρεισ (3) φάςεισ:
Φάςθ Α. Ζλεγχοσ Τίτλων και Αυτοψίεσ
1) Διενζργεια Ελζγχου Τίτλων ςτα οικεία βιβλία του Υποκθκοφυλακείου τθσ ζδρασ του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Α.Α.) και για όςα ακίνθτα ζχουν κτθματογραφθκεί ςτα βιβλία του Κτθματολογικοφ
Γραφείου και του Υποκθκοφυλακείου.
Κατά τον ζλεγχο ερευνάται το εν γζνει ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ Α.Α. , με
παραδοτζο ζργο τθ ςχετικι Ζκκεςθ Ελζγχου Τίτλων (Ε.Ε.Τ.), θ οποία κα ςυντάςςεται από τουσ εκάςτοτε
εξουςιοδοτθμζνουσ από τον Ανάδοχο Νομικοφσ που κα ζχει ςτθν υπθρεςία του για τθν εκπόνθςθ του ζργου.
Στθν Ε.Ε.Τ. κα γίνεται αναλυτικι μνεία των τίτλων κτιςεωσ του ακινιτου από τθν Α.Α. με αναφορά τθσ νομικισ
αιτίασ κτιςεωσ αυτϊν και καταγραφι των κάτωκι ςτοιχείων:
Α) Είδουσ τίτλου κτιςεωσ (ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, ςχολάηουςα κλθρονομία, απαλλοτρίωςθ,
Ρράξθ Εφαρμογισ, ΦΕΚ κακοριςμοφ αιγιαλοφ, ανζκακεν Δθμόςιο) με τα πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ κατά
περίπτωςθ (λ.χ. αρικμοφ τίτλου, θμερομθνίασ ςφνταξθσ, εκδοφςασ αρχισ, Τόμου και Αρικμοφ Μεταγραφισ
του, ΦΕΚ κιρυξθσ και ςυντζλεςθσ, δικαςτικισ απόφαςθσ κ.λπ.).
Β) Ειδικά επί των αςτικϊν ακινιτων, καταγραφι τθσ Ρράξθ Σφςταςθσ Οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν και του
Κανονιςμοφ ι Τροποποίθςθσ αυτισ.
Γ) Ειδικά επί των υφιςτάμενων Βαρϊν του ακινιτου καταγραφι τθσ αιτίασ επιβολισ του εκάςτοτε βάρουσ * λ.χ.
δικαςτικι απόφαςθ, ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, ζκκεςθ κατάςχεςθσ, πάςθσ φφςεωσ εγγραπτζα κατά
νόμο ςτα βιβλία διεκδικιςεων αγωγι ι ζτερο ζνδικο βοικθμα+ και αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε επιβλθκζν
βάροσ *ενδεικτικά φψοσ αςφαλιηόμενθσ ι καταςχετζασ απαίτθςθσ, θμερομθνία πλειςτθριαςμοφ και
ςτοιχεία υπαλλιλου , φφςθ διεκδίκθςθσ (κυριότθτα, νομι, δουλεία κ.λπ.), οριςκείςα δικάςιμοσ του ενδίκου
βοθκιματοσ κ.λπ.+.
Ειδικότερα οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα προβαίνουν οι Νομικοί του Αναδόχου περιλαμβάνουν τθν αναηιτθςθ τθσ
Μερίδασ ςτθν οποία είναι εγγεγραμμζνθ θ Α.Α. ςτο Υποκθκοφυλάκειο ι του μοναδικοφ Κ.Α.Ε.Κ. ςτο
Κτθματολογικό Γραφείο, τον ζλεγχο υπάρξεωσ Καταςχζςεων, Εμπραγμάτων Αςφαλειϊν και Διεκδικιςεων επί
του/των ακινιτων ιδιοκτθςίασ τθσ, τον ενδελεχι ζλεγχο των τίτλων κτιςεωσ και καταγραφι του/των ακινιτων
που αυτοί αφοροφν για τθν διαπίςτωςθ του δικαιϊματοσ τθσ Α.Α. ςε αυτά και τον εντοπιςμό τυχόν αιρζςεων,
νομικϊν ςφαλμάτων και παραλείψεων, τον ζλεγχο φπαρξθσ Καταςχζςεων, Εμπραγμάτων Αςφαλειϊν και
Διεκδικιςεων κατά των δικαιοπαρόχων τθσ Α.Α.. Ρεραιτζρω κα γίνεται από τουσ Νομικοφσ του Αναδόχου
αντιπαραβολι των ςτοιχείων που κα προκφψουν από τον ζλεγχο ςτο Κτθματολογικό Γραφείο με τα ςτοιχεία
που κα προκφψουν από τον ζλεγχο ςτο Υποκθκοφυλακείο για τθν πλιρθ διαςφάλιςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
αναφορικά με τθν ορκότθτα τθσ νομικισ κατάςταςθσ του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ κακϊσ και από τυχόν
αξιϊςεισ τρίτων επ’ αυτοφ.
2) Διενζργεια και ςφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοψίασ από τον εξουςιοδοτθμζνο από τον Ανάδοχο Μθχανικό θ οποία κα
περιλαμβάνει εντοπιςμό και ςφντομθ γενικι περιγραφι του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ Α.Α. με φωτογραφικι
τεκμθρίωςθ.
Φάςθ Β. Νομικόσ και Τεχνικόσ Ζλεγχοσ
1)
Σφνταξθ Ζκκεςθσ Νομικοφ Ελζγχου
Με βάςθ τθν Ζκκεςθ Ελζγχου Τίτλων και τθν Ζκκεςθ Αυτοψίασ και ςε ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεία που ιδθ
διακζτει ςτο αρχείο τθσ θ Α.Α. κατά περίπτωςθ και κα παρζχει ςτουσ Νομικοφσ του Αναδόχου κα ςυντάςςεται
και κα παραδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι Ζκκεςθ Νομικοφ Ελζγχου (Ε.Ν.Ε.), θ οποία κα αφορά τθν εν γζνει
νομικι κατάςταςθ του ακινιτου.
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα αναφζρεται επιςταμζνωσ ςτο ςφνολο των νομικϊν κεμάτων και των πάςθσ φφςεωσ
νομικϊν εκκρεμοτιτων του ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ Α.Α που εντοπίςτθκαν κατά τον ζλεγχο από τουσ Νομικοφσ
του Αναδόχου ςε ςυνδυαςμό με τα παρεχόμενα από τθν Α.Α. ςτοιχεία, ενδεικτικά κα γίνεται αναφορά ςτθ
πλθρότθτα και ςυνζχεια των τίτλων κτιςεωσ του ακινιτου, ςτθν φπαρξθ υφιςτάμενων μιςκϊςεων,
παραχωριςεων, τυχόν ηθτιματα που ανακφπτουν ι είναι πικανό να ανακφψουν από τισ εν λόγω ςυμβάςεισ ι
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ζννομεσ ςχζςεισ μεταξφ τθσ Α.Α. και τρίτων προςϊπων ι/και ιδιωτικϊν φορζων, Ν.Ρ.Δ.Δ. κλπ., ςτον εντοπιςμό
κάποιου τυχόν ιδιαίτερου νομικοφ κακεςτϊτοσ που διζπει το ακίνθτο κλπ.
Θ εν λόγω Ζκκεςθ κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα – τεκμιρια που ζχουν λθφκεί υπόψθ από
τουσ Νομικοφσ του Αναδόχου και που οδθγοφν ςτθν ςυναγωγι κρίςιμων ςυμπεραςμάτων όπωσ αντίγραφα
τίτλων κτιςεωσ, πιςτοποιθτικά βαρϊν, ςυμφωνθτικϊν μίςκωςθσ, παραχωρθτθρίων και κάκε άλλθσ τυχόν
πράξθσ/ εγγράφου κρίνεται ςκόπιμο να ςυνοδεφει τθν εν λόγω Ζκκεςθ για τθν ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων.
Ρεραιτζρω, ςτθ Ζκκεςθ Νομικοφ Ελζγχου κα γίνεται αναλυτικι καταγραφι των υφιςτάμενων εκκρεμοτιτων
επί του ακινιτου και κα προτείνονται από τουσ Νομικοφσ του Αναδόχου οι ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ
ωρίμανςθσ, ενδεικτικά μεταγραφι/ εγγραφι τίτλων ςε Υποκθκοφυλακεία/ Κτθματολογικά γραφεία, υποβολι
Διλωςθσ ςε Γραφεία Κινθματογράφθςθσ, διορκϊςεισ αρχικϊν κτθματολογικϊν εγγραφϊν, ςυμπλθρϊςεισ
και εν γζνει ενζργειεσ για τακτοποίθςθ και ορκι διαδοχι τίτλων, άρςθ ι εξάλειψθ υφιςταμζνων βαρϊν επί
του ακινιτου, ενζργειεσ ςε Δ.Ο.Υ. , Τράπεηεσ, Δικαςτιρια. Ραράλλθλα θ Α.Α και για όποια ακίνθτα κρίνει ότι
υπάρχει αντικείμενο περαιτζρω ελζγχου δφναται να δίδει εντολι ςτον Ανάδοχο για τθ ςφνταξθ γνωμοδοτιςεων
αναφορικά με ειδικά κζματα που τυχόν κα εντοπίηονται από τον Ανάδοχο, με ταυτόχρονθ υποβολι πρόταςθσ
περί του τρόπου επίλυςισ τουσ, ςε ςχζςθ με τον απαιτοφμενο χρόνο και τθ διαςφάλιςθ επιδιωκόμενου
αποτελζςματοσ.
2) Τεχνικόσ Ζλεγχοσ
Με βάςθ τθν Ζκκεςθ Αυτοψίασ κα διενεργείται επί του ακινιτου Τεχνικόσ ζλεγχοσ και κα παραδίδεται Ζκκεςθ
Τεχνικοφ Ελζγχου (Ε.Τ.Ε.) θ οποία κα περιλαμβάνει:
α) Στοιχεία Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων, εφόςον υφίςτανται (ενδεικτικά Οικοδομικζσ άδειεσ, νομιμότθτα
κτιρίων, δυνατότθτα τακτοποίθςθσ, τυχόν ςφςταςθ οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν κλπ.), αναλυτικι περιγραφι τθσ
πραγματικισ κατάςταςθσ του ακινιτου,
β) Στοιχεία Ρολεοδομικοφ Κακεςτϊτοσ, Ρολεοδομικά Στοιχεία (επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ, όρουσ
δόμθςθσ, αρτιότθτα και δυνθτικι οικοδομθςιμότθτα του γεωτεμαχίου κ.λπ.), υφιςτάμενεσ Ρολεοδομικζσ
Δεςμεφςεισ κατά περίπτωςθ(πχ. κακεςτϊσ διατθρθτζου κτίςματοσ, διάφοροι περιβαλλοντικοί περιοριςμοί
όπωσ ιςχφοντα διατάγματα ρυμοτομίασ, αρχαιολογία, ρζμα, περιοχι ειδικισ προςταςίασ κλπ), Ρράξεισ
χαρακτθριςμοφ, Εγκρίςεισ.
γ) Συμπεράςματα αφορϊντα το τεχνικό ςκζλοσ– Εντοπιςμόσ εκκρεμοτιτων -Ρροτάςεισ- Επιβαλλόμενεσ
ενζργειεσ προσ ρφκμιςθ / τακτοποίθςθ των ςχετικϊν ηθτθμάτων.
ΦΑΣΘ Γ. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ GIS
Το ςφνολο των δεδομζνων των προθγοφμενων φάςεων κα ειςαχκοφν ςε βάςθ δεδομζνων ςτα πλαίςια
ανάπτυξθσ εφαρμογισ GISγια τθν εφκολθ, γριγορθ και αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ.
Πλα τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ανοικτισ αρχιτεκτονικισ (opensource) και το περιβάλλον
διαχείριςθσ κα είναι web.Θ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι κα γίνεται μζςω κωδικϊν χρθςτϊν και ςυνκθματικϊν
(username και password)
Επίςθσ κα αναπτυχκεί εφαρμογι ενθμζρωςθσ από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ.
Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου ανζρχεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται αναλυτικά θ εκτιμϊμενθ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά υπθρεςία και φάςθ:

Άρκρο

ΥΡΘΕΣΙΑ

ΜΟΝΑ ΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕ
ΝΟ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ
(€)

1
1.1

ΦΑΣΘ Α
Ζλεγχοσ Τίτλων - Ζκκεςθ
Ελζγχου Τίτλων

Υποκθκοφυλ
ακείο – Κ.Γ*

72

80

1.2

Αυτοψία – Ζκκεςθ
Αυτοψίασ

Ακίνθτο

82

250

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ
(€)

5.760
20.500
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2

2.1.1

2.1.2
2.2

ΦΑΣΘ Β
Νομικόσ Ζλεγχοσ Ακινιτων Αντίγραφα, Ριςτοποιθτικά Ζκκεςθ
Νομικοφ Ελζγχου
Σφνταξθ νομικϊν
γνωμοδοτιςεων
Τεχνικόσ Ζλεγχοσ
Ακινιτων - Ζκκεςθ
Τεχνικοφ Ελζγχου

Ακίνθτο

82

50

4.100

Ακίνθτο

82

50

4.100

Ακίνθτο

82

200

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΦΑΣΘΣ Β

3
3.1

ΦΑΣΘ Γ
Ανάπτυξθ GIS

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Τεμ.

1

16.400
13.960

36.900

9000

9.140
60.000

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 103, παρ. 21, εδ. αϋ του ιςχφοντοσ Συντάγματοσ τθσ Χϊρασ, ορίηεται ότι: «Κανζνασ
δεν μπορεί να διοριςτεί υπάλλθλοσ ςε οργανικι κζςθ που δεν είναι νομοκετθμζνθ...». Κατά τθν ζννοια τθσ πιο
πάνω διάταξθσ, δεν επιτρζπεται θ κατόπιν ςφναψθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςε
τρίτουσ - ιδιϊτεσ, όταν οι εργαςίεσ αυτζσ ανάγονται ςτα κακικοντα των υπθρετοφντων ςτθν οικεία υπθρεςία
υπαλλιλων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον εκάςτοτε ιςχφοντα Οργανιςμό τθσ, διότι ςτθν περίπτωςθ αυτι
πρόκειται για ανεπίτρεπτθ υποκατάςταςθ των αρμοδίων υπαλλιλων από ιδιϊτεσ ςτα προβλεπόμενα από τον
Οργανιςμό κακικοντά τουσ, κατά παράβαςθ των ςχετικϊν διατάξεων του Οργανιςμοφ, αλλά και για
καταςτρατιγθςθ των διατάξεων που κακορίηουν τον τρόπο διοριςμοφ υπαλλιλων ςε περίπτωςθ φπαρξθσ
κενϊν οργανικϊν κζςεων (Ρράξεισ αρικ.75/2005 VII Τμ., 743/1991 Ι’ Τμ.56, 74/1995 IV Τµ. κλπ. Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου).
Σφμφωνα με τθν πάγια αρχι τθσ νομιμότθτασ των δαπανϊν, θ οποία διζπει το δθµοςιολογιςτικό δίκαιο και
ςυνάγεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ *άρκρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974 (Α’204), 1 του Ν.Δ. 1265/1972
(Α’197) και 77 του Ν. 4270/2014 (Α’143), όπωσ ιςχφουν+, για τθ διενζργεια οποιαςδιποτε δαπάνθσ του
Δθμοςίου και των Ν.Ρ.Δ.Δ. πζραν τθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ,
απαιτείται επιπλζον θ δαπάνθ αυτι να προβλζπεται ρθτά από διάταξθ νομοφ θ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ,
όταν δεν προβλζπεται από ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να προκφπτει από τα δικαιολογθτικά που τθ ςυνοδεφουν, ότι
ανάγεται ςτθ λειτουργικι δραςτθριότθτα του Δθμοςίου ι του Ν.Ρ.Δ.Δ. ότι ςυντελεί άμεςα ι ζμμεςα ςτθν
εκπλιρωςθ των ςκοπϊν που επιδιϊκουν οι ωσ άνω φορείσ.
Επίςθσ, γίνεται δεκτό από τθ νομολογία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ότι όταν πρόκειται για δαπάνεσ που
ςυντελοφν μεν ςτθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ των υπθρεςιϊν του Δθμοςίου ι του Ν.Ρ.Δ.Δ. και εξυπθρετοφν τισ
λειτουργικζσ τουσ ανάγκεσ, πλθν όμωσ αφοροφν εργαςίεσ που εμπίπτουν ςτα ςυνικθ κακικοντα των
υπαλλιλων των εν λόγω φορζων, κατά κλάδο, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, δεν
επιτρζπεται οι εργαςίεσ αυτζσ να ανατίκενται ςε τρίτουσ, αφοφ θ αντιμετϊπιςθ τουσ προβλζπεται από τισ
οικείεσ οργανικζσ διατάξεισ, µε αποτζλεςμα τθν αδικαιολόγθτθ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ οικείασ υπθρεςίασ.
Τοφτο δε, ενόψει τθσ αρχισ τθσ οικονομικότθτασ, ωσ μερικότερθσ εκδιλωςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, που
πρζπει να διζπει τθ δράςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν του Δθμοςίου και των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου
δικαίου και επιβάλλει τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τουσ µε τθν κατά το δυνατόν ελάχιςτθ επιβάρυνςθ του
προχπολογιςμοφ τουσ (Ρράξεισ VII Τμ.53, 54, 139/2006, IV Τμ. 209/2003, 74/2004, 50/2005 κλπ.). Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, ανάκεςθ, ζναντι αμοιβισ, ςε τρίτο ιδιϊτθ ι νομικό πρόςωπο, είναι επιτρεπτι μόνο όταν αφορά
ιδιαίτερα ςοβαρζσ ι ειδικισ φφςεωσ υποκζςεισ, που το ςυμφζρον του νομικοφ προςϊπου επιβάλλει να
ανατεκοφν ςε τρίτουσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, προςόντα τα οποία, αποδεδειγμζνα, δεν
διακζτει, ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το προςωπικό που ιδθ υπθρετεί (Ρράξεισ VII Τμ. 55, 56/2006, IV
Τµ. 94/2003, 19, 70/2002 κλπ.).
Επί όλων των ανωτζρω και βάςει των απαντθτικϊν εγγράφων των αρμοδίων υπθρεςιϊν, ακολουκεί ζγγραφο
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, ωσ εξισ:
«ΘΕΜΑ : Δαπάνθ για τθν καταγραφι και αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τθσ Ρ.Δ.Ε.
ΣΧΕΤ :
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α. Το υπ’ αρικ. οικ. ΡΔΕ/ΓΔΕΛ/249230/2903/29-09-2020 αίτθμά μασ για βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ .
β. Το υπ’ αρικ. ΡΔΕ/ΔΟΔΟΔΕ/250843/16281/09-11-2020 απαντθτικό αίτθμα τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ και
Δθμοςιονομικοφ ελζγχου.
γ. Το υπ’ αρικ. οικ.ΡΔΕ/ΓΔΕΛ/303356/3454/13-11-2020 ζγγραφό μασ προσ τισ Νομικζσ και Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ
τθσ Ρ.Δ.Ε.
δ. Τα υπ’ αρικ. ΡΔΕ/ΤΝΥ/303660/628/23-11-2020 και ΡΔΕ/ΓΑΟΡΔΕ/ 314318/1108/25-11-2020 απαντθτικά
ζγγραφα τθσ Ν.Υ. τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ
ε. Το υπ’ αρικ. ΡΔΕ/ΝΥΡΕΑΙΤ/314444/191/25-11-2020 απαντθτικό ζγγραφο τθσ Ν.Υ. τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
ςτ.
Τα
υπ’
αρικ.
ΡΔΕ/ΓΔΕΛ/31249/3534/23-11-2020,
ΡΔΕ/ΔΤΕΛ/303660/
6474/23-112020,ΡΔΕ/ΔΤΕΡΕΑΙΤ/303660/5356/17-11-2020 και 303660 / 4940/25-11-2020 απαντθτικά ζγγραφα των
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.
Με το υπϋ αρ. (α) ζγγραφό μασ αιτθκικαμε τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ , ςτον τρζχοντα εκτελοφμενο εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ Ρ.Δ.Ε. για τθν πραγματοποίθςθ δαπάνθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου αφενόσ
για τθν υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν ζρευνα τον ζλεγχο δεδομζνων και τθν καταγραφι
τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και αφετζρου για τθν ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ εφαρμογισ Γεωπλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ μζςω τθσ εφαρμογισ GIS.
Θ ανάκεςθ του παραπάνω ζργου επιβάλλεται να ανατεκεί ςε ιδιϊτθ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία ,
λόγω του ότι οι υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ δεν διακζτουν το αντίςτοιχο προςωπικό.
Ειδικότερα και λαμβάνοντασ υπόψθ και τα (δ) και (ε) ςχετικά ςασ γνωρίηουμε ότι ςτθν Νομικι Υπθρεςία τθσ
Ρ.Ε. Αχαίασ υπθρετοφν ςυνολικά δφο δικθγόροι, ςτθν Νομικι Υπθρεςία τθσ Ρ.Ε. Αιτ/νίασ υπθρετεί ζνασ
δικθγόροσ , ςτθν δε Ρ.Ε. Θλείασ δεν υπθρετεί κανζνασ , με ςυνζπεια να αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτο να
καλφψουν ςε ςφντομο χρόνο όλο το εφροσ τθσ υπθρεςίασ που πρζπει να παραςχεκεί ωσ τμιμα του ςυνολικοφ
ζργου ςε ό,τι αφορά τον νομικό ζλεγχο τθσ ςυςτθματικισ καταγραφισ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ.
Ειδικότερα, για τθν ςυςτθματικι και εξαντλθτικι καταγραφι τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ Ρ.Δ.Ε. και τθν
ςφνταξθ εκκζςεων ελζγχου τίτλων για κακζνα από τα ακίνθτα που ανικουν ςτθν κυριότθτα τθσ Ρ.Δ.Ε με ςαφι
αποτφπωςθ τόςο των τίτλων κτιςθσ όςο και των επϋ αυτϊν εμπραγμάτων βαρϊν και ενοχικϊν δικαιωμάτων
(κατά κφριο λόγο μιςκϊςεισ) δεν αρκεί θ αναηιτθςθ και καταγραφι των ςυμβολαίων (τίτλοι κτιςθσ) των
ακινιτων που τθροφνται ςτο αρμόδιο Τμιμα Ρροςόδων και Ρεριουςίασ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου (για τθν Ρ.Ε. Αχαΐασ) και ςτισ αντίςτοιχεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ των λοιπϊν
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων αλλά απαιτείται ςυνδυαςτικι μελζτθ ϊςτε αφενόσ να επιβεβαιωκεί θ νομικι
κατάςταςθ των ιδθ καταγεγραμμζνων ακινιτων αφετζρου να αναηθτθκοφν τυχόν ακίνθτα που ζχουν περιζλκει
ςτθν Ρ.Δ.Ε. και δεν ζχουν καταγραφεί.
Ωσ εκ τοφτου απαιτείται θ διενζργεια ελζγχων αναηιτθςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςε όλα τα Υποκθκοφυλακεία /
Κτθματολογικά Γραφεία και των τριϊν Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςτθν μερίδα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
κακϊσ και ςτισ μερίδεσ των Ν.Α. (δικαιοπαρόχων τθσ ΡΔΕ) και ςε ςυνολικά 31 Υποκθκοφυλακεία των 3
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (12 ςτθν Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, 9 Ρ.Ε. Αχαΐασ και 10 ΡΕ Θλείασ).
Επίςθσ, το ζργο τθσ ολοκλθρωμζνθσ καταγραφισ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ απαιτεί και τθν διεπιςτθμονικι
μελζτθ και τθ ςυνεργαςία τοπογράφων και νομικϊν ϊςτε, όπου απαιτείται (γεωτεμάχια), να υπάρξει εφαρμογι
των τίτλων ιδιοκτθςίασ και οριοκζτθςθ των ακινιτων επί τοπογραφικϊν και επί του πεδίου και τθν διαπίςτωςθ
τυχόν καταπατιςεων. Σφμφωνα με τα παραπάνω (δ) ςχετικά ζγγραφα των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και των τριϊν
Ρ.Ε. διαπιςτϊνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα αποτφπωςθσ , καταγραφισ και αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ
λόγω ζλλειψθσ αντίςτοιχου προςωπικοφ και ειδικοτιτων. Επιπλζον είναι ςαφζσ από το παραπάνω (δ) ςχετικό
ζγγραφο του Ρροϊςταμζνου τθσ Ν.Υ. ότι το μόνο διακζςιμο προςωπικό είναι οι αςκοφμενοι δικθγόροι που
απαςχολοφνται με 6μθνεσ ςυμβάςεισ μακθτείασ ςτθν Νομικι Υπθρεςία και δθ αποκλειςτικά για τθν Ρ.Ε.
Αχαΐασ. Το προςωπικό αυτό πζρα από το γεγονόσ ότι δεν καλφπτει τισ λοιπζσ Ρ.Ε, δεν ςυνιςτά, εκ των
πραγμάτων, το απαιτοφμενο εξειδικευμζνο προςωπικό κακϊσ δεν διακζτει τθν αναγκαία εμπειρία για να
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ του ζργου όπωσ περιγράφθκε.
Μετά από τα παραπάνω παρακαλοφμε για τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ ςτον τρζχοντα εκτελοφμενο εγκεκριμζνο
προχπολογιςμό τθσ Ρ.Δ.Ε. για τθν πραγματοποίθςθ δαπάνθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου αφενόσ
για τθν υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν ζρευνα , τον ζλεγχο δεδομζνων και τθν καταγραφι
τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και αφετζρου για τθν ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ εφαρμογισ Γεωπλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ. Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.000
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Θ δαπάνθ κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία του άρκρου 117 του
Ν.4412/2016.»
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Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Ρεριφερειάρχθσ «αποφαςίηει για τθν
ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ
απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ
εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ,
προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν
εξειδίκευςθσ. Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν
οποία προορίηεται και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του
προχπολογιςμοφ.»
Θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ κατά τισ ωσ άνω διατάξεισ, περιλαμβάνεται ςε εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ ςτο ςχετικό
Κ.Α.Ε.: Λοιπζσ ειδικζσ αμοιβζσ 0899 και των τριϊν ενοτιτων, με τθν ζγκριςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ του
ζτουσ 2020, με τθν απόφαςθ 182/2019, από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με
τθν ζγκριςθ τθσ Α’ αναμόρφωςισ του, με τθν απόφαςθ 58/2020 του ιδίου ςυμβουλίου, όμωσ, α) δεν ζχει
περαιτζρω εξειδικευτεί με τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ με τθν
απόφαςθ 180/2019, β) δεν ζχει ειδικευτεί με ανάλογθ αναφορά ςε οποιοδιποτε πρόγραμμα ςυγκεκριμζνων
δράςεων, ςχετικά με τθ διαχείριςθ και καταγραφι όλθσ τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ τθσ Ρεριφζρειασ,
ςυνεπϊσ απαιτείται προθγοφμενθ απόφαςθ του ςυλλογικοφ οργάνου (Οικονομικι Επιτροπι) για τθν
εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ φψουσ εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (74.400,00)
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) για τθν δαπάνθ, παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν ζρευνα και ζλεγχο δεδομζνων για τθν καταγραφι τθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ
τθσ, δθμιουργία ψθφιακισ βάςθσ δεδομζνων των ακινιτων και ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ εφαρμογισ
Γεωπλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθ διαχείριςθ τουσ. Θ ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ
2020 από κοινοφ και ιςόποςα και τισ τρείσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ωσ εξισ:
Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ ΚΑΕ: 02.02.073.0899.01.1231 ποςό 24.800,00€
Ρεριφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ ΚΑΕ: 02.01.072.0899.01.1231 ποςό 24.800,00€
Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ ΚΑΕ: 02.03.072.0899.01.0011 ποςό 24.800,00€
Οι κωδικοί cpv για τθ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ, θ οποία αναλφεται ςε τρείσ φάςεισ, είναι:
71351810-4
Τοπογραφικζσ υπθρεςίεσ, ποςό: 45.756,00€
79100000-5
Νομικζσ υπθρεςίεσ, ποςό: 17.310,40€
72230000-6
Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ εξατομικευμζνων λογιςμικϊν, ποςό: 11.333,60€
Για τθν ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ ςε ςφμβουλο, ο οποίοσ κα υποςτθρίξει τθν Ρεριφζρεια ςτθν
καταγραφι τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, κα επιμελθκεί αναλυτικά ςε όςα εκτζκθκαν διεξοδικϊσ παραπάνω και
επιβάλλεται να ανατεκεί ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ με εξειδικευμζνεσ, επιςτθμονικζσ γνϊςεισ, με ανάλογθ
εμπειρία και τον κατάλλθλο επιςτθμονικό εξοπλιςμό, τα οποία το προςωπικό που υπθρετεί ςτθν Ρεριφζρεια,
δεν διακζτει αποδεδειγμζνα, ςφμφωνα και με το προαναφερόμενο ζγγραφο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ (Γενικι
Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 315291/3584/26.11.2020), κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία των διατάξεων
του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 (Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ).

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».

ελίδα 9 από 11

ΑΔΑ: 6Ρ0Ξ7Λ6-ΛΩ8
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:316787/19958/27-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 74.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν
παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν ζρευνα και
ζλεγχο δεδομζνων για τθν καταγραφι τθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ τθσ, δθμιουργία ψθφιακισ βάςθσ
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ΑΔΑ: 6Ρ0Ξ7Λ6-ΛΩ8
δεδομζνων των ακινιτων και ανάπτυξθ εξατομικευμζνθσ εφαρμογισ Γεωπλθροφοριακοφ υςτιματοσ
για τθ διαχείριςθ τουσ.

Η ανωτζρω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2020 από κοινοφ και ιςόποςα και τισ τρείσ
Περιφερειακζσ Ενότθτεσ ωσ εξισ:
Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ ΚΑΕ: 02.02.073.0899.01.1231 ποςό 24.800,00€
Περιφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ ΚΑΕ: 02.01.072.0899.01.1231 ποςό 24.800,00€
Περιφερειακι Ενότθτα Ηλείασ ΚΑΕ: 02.03.072.0899.01.0011 ποςό 24.800,00€
Οι κωδικοί cpv για τθ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ, θ οποία αναλφεται ςε τρείσ φάςεισ, είναι:
71351810-4

Σοπογραφικζσ υπθρεςίεσ, ποςό: 45.756,00€

79100000-5

Νομικζσ υπθρεςίεσ, ποςό: 17.310,40€

72230000-6

Τπθρεςίεσ ανάπτυξθσ εξατομικευμζνων λογιςμικϊν, ποςό: 11.333,60€

Για τθν ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία των διατάξεων του
άρκρου 117 του Ν.4412/2016 (υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ).

Οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. κ. Λφτρασ Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα, Μωραΐτθσ Νικόλαοσ και Κωςτακόπουλοσ
Χριςτοσ ψιφιςαν αρνθτικά.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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