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Τηλέφωνο: 2613 613517-8
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Πάτρα 28 Φεβρουαρίου 2017
Αρ.Πρωτ.:51779/602

ΠΡΟΣ:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 210/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: .Η υπ’αρ.πρωτ.:.οικ.49681/891/15.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 210/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης για την άσκηση της πρακτικής τριών (3) σπουδαστών ΤΕΙ στην Π.Ε
Ηλείας και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.400,00ευρώ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε/Π.Ε
Ηλείας έτους 2017», για τις δικές σας ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Παναγιώτης Μπράμος

Χαραλαμποπούλου Αρετή
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52000/607/23.2.2017 νόμιμη πρόσκληση
του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική
αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.Στη συνεδρίαση
επίσης παραβρέθηκαν οι:


Ο Γεν.Δ/ντής της Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικήςς της Π.Δ.Ε.
κ.Βέρρας Σταύρος .



O Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας, κ.Γουναρόπουλος
Παναγιώτης.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηλείας, κ.Μπούλιαρης
Νίκος



O Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεμποτέσης Αλέξιος.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.Δεληγιάννης Παναγιώτης.



Ο υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ.Κουτσομπίνας
Ζώης. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 210/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 35ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης για την άσκηση της πρακτικής τριών (3) σπουδαστών ΤΕΙ στην Π.Ε Ηλείας και
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.400,00ευρώ από τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε/Π.Ε Ηλείας
έτους 2017».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ.: οικ.49681/891/15.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και
συγκρότησης Περιφερειών .
2.Την απόφαση 248595/27.12.2016
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) , το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τ Ά/2012), «Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμοδία για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και , κατά περίπτωση, επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με
την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/28-4-1983) «Εισαγωγή σπουδαστών
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
7. Την αριθμ Ε5/1258/25-2-1986 ΚΥΑ (ΦΕΚ 133 Β’/27-3-1986),όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
2025805/2917/22-4-1993 ΚΥΑ (ΦΕΚ 307/Β’), σύμφωνα με τις οποίες «οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά
την διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου του
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ατυχήματος […] και η ασφαλιστική εισφορά (1%) επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης βαρύνει τον
εργοδότη σε κάθε περίπτωση. Η αποζημίωση […] ορίζεται κατά το μήνα σε εξήντα χιλιάδες δρχ
(60.000)».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 2217/1994 σύμφωνα με τον οποίο « οι εισφορές που
καταβάλλονται στο Ι.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπαχθούν στην ασφάλιση του
μόνο κατά του κινδύνου ατυχήματος ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδεκάτης
(12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.»
9. Την αριθμ. 32/α42/5/13-5-2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων
μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/08-31/12/08»
10. Την αριθμ. Φ.500/71/Ε5/51802 π.ε./16-2-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 484/Β΄/28-2-2012) περί καθορισμού
θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. στις Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Αχαϊας και Ηλείας της Π.Δ.Ε.
από 1-5-2012 για τουλάχιστον πέντε έτη.
11. Την υπ΄ αριθμ. 120/28-9-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
717Ε7Λ6-0ΔΟ) «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στις Περιφερειακές
Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας της Π.Δ.Ε».
12. Την υπ’ αριθμό 157/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Ηλείας
για το έτος 2017,
13.Την αριθμ. 277835/4282/25-10-2016 (ΦΕΚ 607/8-11-2016/ΥΟΔΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
15. Το γεγονός ότι πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Π.Ε. Ηλείας (3) σπουδαστές ΤΕΙ
Εισηγούμαστε
Την έγκριση δαπάνης για την αμοιβή τριών (3) σπουδαστών ΤΕΙ , οι οποίοι ασχολούνται σε Υπηρεσίες
της Π.Ε Ηλείας για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 2.400,00€ ,η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π,Δ.Ε/Π.Ε Ηλείας έτους 2017
και ειδικότερα τον φορέα 072 και ΚΑΕ 0385 2.400€.
Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν
τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016),
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 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ’αριθ. οικ.
246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Oρισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με
την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015),
 η υπ΄αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος,
 τις υπ’ αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-1-2017 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017),
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ΄αριθμ.πρωτ.: οικ.49681/891/15.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη για την αμοιβή τριών (3) σπουδαστών ΤΕΙ , οι οποίοι ασχολούνται σε Υπηρεσίες
της Π.Ε Ηλείας για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 2.400,00€ ,η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π,Δ.Ε/Π.Ε Ηλείας έτους
2017 και ειδικότερα τον φορέα 072 και ΚΑΕ 0385 2.400€.
Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Χαραλαμποπούλου Αρετή
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