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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Πληροφορίες: Γ. Αγγελοπούλου
Τηλέφωνο :2613613521
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ΠΑΤΡΑ, 20 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.295010/1348
ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, Πάτρα,
26441
Για έλεγχο νομιμότητας
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Ανώτατο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών
Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,
Πάτρα, 26334
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής, Πάτρα, 26441
3. Γραφείο Εκτελεστικής
Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 208/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 294999/4786 εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 208/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την
πραγματοποίηση
εξετάσεων αδειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να
ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα» και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ
ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 12/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, 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 και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.οικ.295017/1349,8-11-2013
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. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
4. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
5. Κελεπούρης Ανδρέας- Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
8. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό 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 208/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1o θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την πραγματοποίηση εξετάσεων
αδειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται
το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική
δραστηριότητα».
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
2 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρα
Απόστολου:
Έχοντας υπόψη ότι :
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της αποστολής της και σύμφωνα με τον
ισχύοντα Νόμο 3982/2011, με σκοπό την υλοποίηση εξετάσεων για την αδειοδότηση των
τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων

οφείλει να διοργανώσει

στην έδρα της

(Πάτρα) γραπτές εξετάσεις και εξετάσεις πρακτικών εφαρμογών.
Για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών και των δράσεων αδειοδότησης θα πρέπει να
εξασφαλισθούν

οι απαραίτητες

κτηριακές εγκαταστάσεις και η αναγκαία υλικοτεχνική

υποδομή.
Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση, για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση των εξετάσεων με
σκοπό

την αδειοδότηση τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων,

που

απευθύνονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο των περιοχών που ανήκουν στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, με την χρησιμοποίηση μέρους των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων που
ανήκουν στο ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας .
2. Την εξουσιοδότηση στο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης
3.

Τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Π.Σ.
Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνονται οι :
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1. Παπασημακόπουλος Χρήστος ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Δημακόπουλο
Βασίλη
2. Φάρες Μπεσαράτ ως μέλος με αναπληρωτή τον Βασιλείου Πέτρο.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την πραγματοποίηση
εξετάσεων αδειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την
οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη
επαγγελματική δραστηριότητα, από την ημερομηνία υπογραφής της, η οποία
έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ
ΑTEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για την
«Πραγματοποίηση

εξετάσεων

«αδειοδότησης»

τεχνικών

δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα

και

μεταποιητικών

σε φυσικά πρόσωπα να

ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα».

Στην Πάτρα σήμερα, … ………………………2013 ημέρα ……………..………και στο επί
της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες – συμβαλλόμενοι:
1. Ο κ. Κατσιφάρας Απόστολος

Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας ως εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα με την
επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
2. Ο κ. Καπλάνης Σωκράτης, ως εκπρόσωπος του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην
Πάτρα με την επωνυμία «ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)
και κυρίως το άρθρο 100 Προγραμματικές Συμβάσεις.
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2. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ. αρ. 208/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Την υπ΄ αρ.

απόφαση του

……………… του ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με

την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α/2012) καθώς
και των άρθρων 6 και 10 της υπ΄ αρ. ΚΥΑ οικ. 411/14/ Φ.Γ.9.6.4/13 (ΦΕΚ
21/Β/13)
6. Το υπ΄ αρ. 12001/764/ΦΓ9.6.4/18-10-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , αναφορικά
με το κόστος εργαστηριακής υποδομής για την διενέργεια εξετάσεων
πρακτικής άσκησης
συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
H Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας στο πλαίσιο της αποστολής της και

σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3982/2011, με σκοπό την υλοποίηση εξετάσεων για
την αδειοδότηση των τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων
διοργανώσει

οφείλει να

στην έδρα της (Πάτρα) γραπτές εξετάσεις και εξετάσεις πρακτικών

εφαρμογών . Με σκοπό την εξυπηρέτηση των διαδικασιών και των δράσεων
αδειοδότησης , θα πρέπει να

εξασφαλισθούν

οι απαραίτητες

κτηριακές

εγκαταστάσεις και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.
Για την ικανοποίηση της διαδικασίας της αδειοδότησης και την διάθεση και
χρήση των υπαρχουσών υποδομών εκπαίδευσης στην περιοχή της Πάτρας ,
συνεργάστηκαν οι διοικήσεις

των εμπλεκόμενων φορέων και αποφασίστηκε η

χρησιμοποίηση μέρους των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙ με έδρα την
Πάτρα (Κουκούλι), για την πραγματοποίηση των εξετάσεων με σκοπό την έκδοση
των αδειών φυσικών προσώπων

, κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η

οποία περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας , Αιτωλοακαρνανίας και
Ηλείας. Οι αναφερόμενες κτηριακές εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες και
διαμορφωμένες για εκπαιδευτική χρήση και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και
μόνο για την πραγματοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων εξετάσεων.
Οι διατάξεις του Ν. 3982/2011 εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, το
οποίο

ασκεί

ή

προτίθεται

να

ασκήσει

επαγγελματικές

δραστηριότητες

σε

εγκαταστάσεις, το μέγεθος και το είδος των οποίων καθορίζεται κατά περίπτωση με
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προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν για κάθε τεχνική
ειδικότητα.
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάλογα με τη φύση τους και το είδος της
εγκατάστασης στην οποία ασκούνται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης ηλεκτρολογικών ή
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, τη
συντήρηση και επισκευή αυτών, την επιτήρηση της λειτουργίας τους, καθώς και το
χειρισμό του εξοπλισμού τους.
Β)Κατηγορίες, σχετικές με την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής
υπηρεσίας που αφορούν ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό
μηχανημάτων έργου, γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα, καθώς και
καύση πυροτεχνημάτων.
Η συμφωνία

αυτή αποτελεί καλή πρακτική αξιοποίησης κτιριακών

εγκαταστάσεων του Δημοσίου αλλά και παράδειγμα συνεργασίας φορέων
της Δημόσιας Διοίκησης προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος.
Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 5
και 7 του Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α/2012) καθώς και των άρθρων 6 και 10 της υπ΄
αρ. ΚΥΑ οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./13 (ΦΕΚ 21/Β/13) , σύμφωνα τις οποίες η εξέταση
των υποψηφίων πραγματοποιείται σε εργαστήρια ή υποδομές που καλύπτουν τις
απαιτήσεις της εξέτασης , η δε εξεύρεσή τους τελεί υπό την ευθύνη της Περιφέρειας,
συμφωνούνται τα εξής:

Άρθρο 1 – Περιεχόμενο της Σύμβασης
Στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνονται τα εξής άρθρα:
 Ο σκοπός της σύμβασης (Άρθρο 2)
 Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών (Άρθρο 3)
 Διάρκεια – Λύση της σύμβασης – Ρήτρες (Άρθρο 4)
 Επιτροπή Παρακολούθησης – Αρμοδιότητες της Επιτροπής (Άρθρο 5)
 Τελικές διατάξεις (Άρθρο 6)

Άρθρο 2- Σκοπός
Με την παρούσα σύμβαση τα «συμβαλλόμενα μέρη», δεδομένου ότι αποτελούν
σημαντικό τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας
εκφράζοντας δια του παρόντος την πρόθεσή τους ,
1.. να συνεργασθούν για την επίτευξη των στόχων της παρούσας σύμβασης
2.. να συνεργασθούν για την βέλτιστη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων υποδομών
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συμφώνησαν στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης που θα επιτρέψει και θα
διευκολύνει την υλοποίηση των εξετάσεων για

την αδειοδότηση τεχνικών και

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που απευθύνονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο των
περιοχών που ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την χρησιμοποίηση των
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας .

Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών
Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσης συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη
αναλαμβάνουν καθένα τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Α) Το

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ( ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ):
1.. Να παραχωρήσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος την χρήση,
α.. Των ανάλογων για κάθε αδειοδότηση αιθουσών για την υλοποίηση
των θεωρητικών και πρακτικών εξεταστικών διαδικασιών, κατόπιν συνεννόησης με
τους

Διευθυντές των αντίστοιχων

Εργαστηρίων ,οι οποίες περιγράφονται

ακολούθως και βρίσκονται στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ Πάτρας, στην
περιοχή Κουκούλι – Πατρών. Αναλυτικότερα :
 Δύο αίθουσες εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ με έδρα την ΠΑΤΡΑ,
στη διεύθυνση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 , Κουκούλι , ΤΚ 26334 - Πάτρα
 Τα εργαστήρια
α)

θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

β)

ηλεκτρικών αυτοματισμών

γ)

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

δ)

λειτουργίας ατμολέβητα

ε)

μηχανουργείο

στ)

ψυκτικών εγκαταστάσεων ( θα διαμορφωθεί ),

για την απόκτηση άδειας των παρακάτω επαγγελματικών δραστηριοτήτων :
-Για

την

επαγγελματική

δραστηριότητα

της

εκτέλεσης

συντήρησης,

επισκευής, και επιτήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων (Π.Δ. 1/2013),
-Για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και
επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων (Π.Δ. 112/12),
-Για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και
αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού (114/12),
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-Για τις
επισκευής

επαγγελματικές

δραστηριότητες

της εκτέλεσης, συντήρησης,

και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε

βιομηχανίες και άλλες μονάδες (Π.Δ. 115/12),
-Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του χειρισμού και της επιτήρησης
ατμολεβήτων (Π.Δ. 115/12),
-Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της
παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης
(Π.Δ.115/12),
- Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εκτέλεσης, συντήρησης,
επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Π.Δ. 108/13).
β.. Των χώρων υγιεινής που βρίσκονται πλησίον των ανωτέρω
αιθουσών διδασκαλίας.
2..Να διευκολύνει την πρόσβαση των τριμελών εξεταστικών επιτροπών
καθώς και των εξεταζόμενων προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εξετάσεις τόσο
στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό τους μέρος κατά τις

μεσημεριανές και

απογευματινές ώρες , καθώς και τη χρήση των χώρων πάρκινγκ και του κυλικείου.
3..Να επιτρέπει τη χρήση μέρους του εξοπλισμού και των επίπλων που υπάρχουν
στις αίθουσες διδασκαλίας και των εργαστηρίων .
4.. Να διασφαλίζει την άρτια λειτουργία των ανωτέρω χώρων και την τήρηση των
όρων υγιεινής με την παροχή ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας.
5.. Να επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας των ανωτέρω χώρων και με τις
αμοιβές του προσωπικού της που θα απασχολείται για την

πραγματοποίηση των

εξετάσεων.
6.. Να συνεισφέρει κάθε είδους αναλώσιμου υλικού που είναι απαραίτητο για την
πραγματοποίηση των εξετάσεων με δική της οικονομική επιβάρυνση.

Β) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας :
1..Να χρησιμοποιεί τις παραπάνω εγκαταστάσεις μόνο για την διενέργεια των
εξετάσεων που αναφέρονται στο προοίμιο του παρόντος.
2..Να φροντίζει για την καλή χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του
χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
3.. Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση των χώρων στην
αρχική τους κατάσταση.
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4..Να καταβάλλει στο ΑΤΕΙ

μέρος του εισπραττόμενου κάθε φορά

παραβόλου από κάθε εξεταζόμενο σύμφωνα με τον συν/νο Πίνακα. Το ποσό αυτό θα
αφορά :
α. Την κάλυψη του κόστους χρήσης του αναγκαίου εξοπλισμού των
αιθουσών και των εργαστηρίων που θα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση
των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων αντίστοιχα.
β. Την αμοιβή των υπεύθυνων των εργαστηρίων που υποχρεωτικά θα
παρευρίσκονται κατά την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων και
γ. Την προμήθεια κάθε είδους αναλώσιμου υλικού που είναι απαραίτητο
για την πραγματοποίηση των εξετάσεων.

Άρθρο 4 – Διάρκεια – Λύση της σύμβασης - Ρήτρες
Η παρούσα συμφωνία έχει διάρκεια πέντε ετών με δικαίωμα παράτασης ,τα δε
συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα λύσης της παρούσης εφόσον υπάρξει
σχετική έγγραφη γνωστοποίηση του ενός εκ των δύο μερών προ τετραμήνου. Για
κάθε παράβαση της παρούσας από την οποία προκύπτει ματαίωση ή αναβολή
δράσεων ή υποχρεώσεων , καθορίζεται ρήτρα ποσού ίσου με 10ευρώ για κάθε μέρα
ματαίωσης ή αναβολής δράσεων ή υποχρεώσεων μετά από απόφαση της επιτροπής
παρακολούθησης .

Άρθρο 5 – Επιτροπή Παρακολούθησης – Αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και την υλοποίηση του
αντικειμένου ορίζεται τριμελής

Επιτροπή

η οποία αποτελείται από δύο (2)

εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο του ΑΤΕΙ
Πάτρας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους ως εξής:
Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ορίζονται οι,
3. Παπασημακόπουλος Χρήστος ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Δημακόπουλο
Βασίλη
4. Φάρες Μπεσαράτ ως μέλος με αναπληρωτή τον Βασιλείου Πέτρο.
Από το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ορίζεται ο…………………………………..ως μέλος με
αναπληρωτή τον ……………………………..
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Παπαδάτου Σπυριδούλα ,υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε μήνα τακτικά , καθώς και έκτακτα όταν το ζητήσουν τα
2/3 των μελών της.
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Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον
Γραμματέα της Επιτροπής .
Ο Πρόεδρος ή τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να κληθούν στις
συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την παροχή
πληροφοριών σε συζητούμενα θέματα.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλή
εκτέλεση των υπηρεσιών.
 Πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών.
 Γνωμοδοτεί σχετικά με την επίλυση κάθε διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης που πιθανόν να προκύψει μεταξύ
των συμβαλλομένων.
 Η

Επιτροπή

Παρακολούθησης

σε

καμιά

περίπτωση

δεν

υποκαθιστά

οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων το οποίο κατά την
κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να γνωμοδοτεί , τηρουμένων όλων όσων
ισχύουν επί των προγραμματικών συμβάσεων.

Άρθρο 6 – Τελικές Διατάξεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας γίνεται μόνον εγγράφως.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι από την παρούσα δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του προϋπολογισμού τους και ότι οι αναφερόμενες
στην παρούσα υποχρεώσεις και δεσμεύσεις αναλαμβάνονται με σκοπό την διενέργεια
των εξετάσεων όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Για το λόγο αυτό, τα μέρη
συμφωνούν

να

εργαστούν

από

κοινού

για

την

επιτυχή

έκβαση

των

πραγματοποιούμενων εξετάσεων, δεσμευόμενα να επιλύουν καλόπιστα κάθε τυχόν
ανακύπτουσα διαφορά που απορρέει από το παρόν, με φιλικό διακανονισμό και
πάντοτε με γνώμονα την προαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω συνετάγη προγραμματική σύμβαση σε δυο (2)
πρωτότυπα, τα οποία αφού ανεγνώσθησαν υπεγράφησαν ως έπεται και έλαβε κάθε
συμβαλλόμενο μέρος , από ένα.
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

12η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 208/2013
Σελίδα 10

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΑΧΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ (Π.Δ. 1/2013)
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΤΕΙ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός

17,0 €

109,0 €

70,0 €

Εργοδηγός Ψυκτικός

17,0 €

156,0 €

102,0 €

17,0 €

135,0 €

90,0 €

17,0 €

89,0 €

58,0 €

Πιστοποιητικό Ι του
κανονισμού ΕΚ
303/2008/ΕΚ της παρ 5.2,
5.3, 5.4 του αρθ. 12 ΠΔ
1/13
Πιστοποιητικό ΙΙ του
κανονισμού ΕΚ
303/2008/ΕΚ της παρ 4.2,
4.3 του αρθ. 12 ΠΔ 1/13

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Π.Δ. 112/2012)
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΤΕΙ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

Αρχιτεχνίτης υδραυλικός

33,0 €

64,0 €

35,0 €

Εργοδηγός Υδραυλικός

33,0 €

79,0 €

50,0 €

ΑΜΟΙΒΗ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΔ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Π.Δ. 114/2012)
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχιτεχνίτης
εγκαταστάσεων καύσης
Εγκαταστάτης
εγκαταστάσεων καύσης

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΤΕΙ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

33,0 €

79,0 €

50,0 €

33,0 €

79,0 €

50,0 €

ΑΜΟΙΒΗ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Δ. 115/2012)
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχιτεχνίτης
ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης
ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης
ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης
ειδικότητας

Μηχανικός 1ης
Μηχανικός 2ης
Μηχανικός 3ης
Μηχανικός 4ης

Αρχιτεχνίτης Εργοδηγός
1ης ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης Εργοδηγός
2ης ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης Εργοδηγός
3ης ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης Εργοδηγός
4ης ειδικότητας
Αρχιτεχνίτης
Οξυγονοκολλητής Β' Τάξης
Αρχιτεχνίτης
Ηλεκτροσυγκολλητής Β'
Τάξης
Αρχιτεχνίτης
Οξυγονοκολλητής Α' Τάξης
Αρχιτεχνίτης
Ηλεκτροσυγκολλητής Α'
Τάξης

ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΤΕΙ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

33,0 €

69,0 €

40,0 €

33,0 €

69,0 €

40,0 €

33,0 €

69,0 €

40,0 €

33,0 €

79,0 €

50,0 €

33,0 €

69,0 €

40,0 €

33,0 €

69,0 €

40,0 €

33,0 €

69,0 €

40,0 €

33,0 €

79,0 €

50,0 €

33,0 €

79,0 €

50,0 €

33,0 €

79,0 €

50,0 €

33,0 €

79,0 €

50,0 €

33,0 €

79,0 €

50,0 €

ΑΜΟΙΒΗ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΑΧΞ
ΠΔ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 113/2012)
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε. Α' ΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

20,0 €

55,0 €

37,0 €

20,0 €

55,0 €

37,0 €

20,0 €

62,0 €

44,0 €

20,0 €

56,0 €

38,0 €

20,0 €

45,0 €

27,0 €

20,0 €

45,0 €

27,0 €

20,0 €

64,0 €

46,0 €

ΑΜΟΙΒΗ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τύπος Μ.Ε.
Μ.Ε. 1.1"Εκσκαφείς όλων
των τύπων και εξαρτήσεων
(πλην της τσάπας),
οπουδήποτε και αν
εργάζονται αυτοί στην ξηρά
ή στη θάλασσα παντός
τύπου και συστήματος
λειτουργ'ιας (πλην των
ηλεκτροκινήτων)"
Μ.Ε. 1.3 "Τσάπες
αλυσότροχες και
λαστιοφόρες όλων των
τύπων ως και τα σύνθετα
εκσκαπτικά και φορτωτικά
μηχανήματα τύπου JCB
(ΤΣΙ-ΣΙ-ΜΠΙ),
CATERPILLAR, LEIBHERR,
κ.λ.π"
Μ.Ε. 1.4 "Προωθητήρες
γαιών παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ)"
Μ.Ε. 2.3 "Γερανοφόρα
οχήματα (παπαγάλοι) με
ικρίωμα (βέλος) επί του
οχήματος ανυψωτικής
ικανότητας άνω των τριών
(3) τόνων στη βάση του."
Μ.Ε. 2.7 "Ανυψωτικά
περονοφόρα μηχανήματα
(τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λ.π.) και
λοιπών τύπων παντός
συστήματος και λειτουργίας
(πλην των
ηλεκτροκίνητων)."
Μ.Ε. 2.8 "Ηλεκτροκίνητα
περονοφόρα ανυψωτικά
μηχανήματα (τύπου
ΚΛΑΡΚ, κλπ) παντός
τύπου."
Μ.Ε. 3.2
"Βαρέα
οχήματα - μηχανήματα
μεταφοράς & εναποθέσεως
πέτρινων όγκων και
παρόμοια, ιπποδύναμης
μεγαλύτερης των
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ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΑΧΞ
τριακοσίων (300) ίππων."

Μ.Ε. 3.5 "Διαμορφωτές
γαιών, οδών και διάνοιξης
χανδάκων και ορυγμάτων
παντός τύπου
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)."
Μ.Ε. 3.3 "Μηχανήματα
ασφαλτόστρωσης
(ΦΙΝΙΤΣΕΡ)."
Μ.Ε. 3.10 "Μηχανήματα
κοπής παλαιάς ασφάλτου
και πεζοδρομίων τύπου
ΑΡΟΟΥ και λοιπών τύπων
(ασφαλτοκόπτες)."
Μ.Ε. 4.1 "Μηχανικά
σάρωθρα (σκούπες) παντός
τύπου και συστήματος
λειτουργίας."
Μ.Ε. 4.3 "Οχήματα μηχανήματα διάστρωσης
αλατιού (αλατιέρες) οδών
και αεροδρομίων."
Μ.Ε. 4.5 "Τα οχήματα μηχανήματα
φορτοεκφόρτωσης και
γενικής εξυπηρέτησης
αεροσκαφών, με ή χωρίς
ανυψωμένο δάπεδο,
παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας
τύπου FMG, ΧΑΙ-ΛΟΤΕΡ και
λοιπών τύπων.
Μ.Ε. 5.1 "Μηχανήματα
διανοίξεως στοών σηράγγων (αρουραίοι)
τύπου ΤΖΑΜΠΟ, ΑΛΠΙΝΕ
και λοιπών τύπων."
Μ.Ε. 5.2 "Ηλεκτροκίνητα
μηχανήματα διανοίξεως
στοών - γαλαριών
(αρουραίοι) παντός τύπου.
Μ.Ε. 5.3. "Μηχανήματα
εκσκαφής & φόρτωσης στα
υόγεια έργα μεταλλείων,
ιπποδύναμης άνω των
διακοσίων (200) ίππων
παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας."
Μ.Ε. 5.5 "Μεγάλοι
ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς
(αποθέτες - απολύτες ταινιόδρομοι),
αποκαλύψεως & εξορύξεως
λιγνίτη & λοιπών υλικών
τύπου ΚΡΟΥΠ και λοιπών
τύπων."

20,0 €

60,0 €

42,0 €

20,0 €

59,0 €

41,0 €

20,0 €

59,0 €

41.€

20,0 €

45,0 €

27,0 €

20,0 €

55,0 €

37,0 €

20,0 €

50,0 €

32,0 €

20,0 €

137,0 €

119,0 €

20,0 €

137,0 €

119,0 €

20,0 €

81,0 €

63,0 €

20,0 €

120,0 €

102,0 €
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ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΑΧΞ
Μ.Ε. 6.1 "Ελκυστήρες
παντός τύπου (πλην των
γεωργικών)."
Μ.Ε. 6.2
"Αυτοκινούμενοι
αεροσυμπιεστές άνευ
φορτωτικού κάδου τύπου
ΣΤΑΓΕΡ, ΟΥΝΙΜΟΥΚ και
λοιπών τύπων."
Μ.Ε. 7.1
"Γεωτρύπανα
παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας,
οπουδήποτε και αν
εργάζονται αυτά σε ξηρά ή
σε θάλασσα."
Μ.Ε. 7.2
"Διατρητικά
μηχανήματα καθέτου,
οριζόντιας και πλάγιας
διατρήσεως τύπου
ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΗΛ και λοιπών
τύπων παντός συστήματος
και λειτουργίας (πλην των
ηλεκτροκίνητων)."
Μ.Ε. 7.3
"Ηλεκτροκίνητα διατρητικά
μηχανήματα τύπου
ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΗΛ και λοιπών
τύπων."
Μ.Ε. 8.1
"Ηλεκτροκίνητοι
περιστρεφόμενοι γερανοί
κινητί (πάνω σε
ράγες/σταθερής τροχιάς) &
σταθεροί παντός τύπου."
Μ.Ε. 8.5
"Ηλεκτροκίνητες
γερανογέφυρες με
αιωρούμενη καμπίνα
χειριστηρίου ή με
χειριστήριο από εδάφους
παντός τύπου."
Μ.Ε. 8.6
"Ηλεκτροκίνητοι σταθεροί
γερανοί τροφοδοτήσεως
υλικών για την παραγωγή
σκυροδέματος & άλλων
οδοποιητικών &
οικοδομικών υλικών παντός
τύπου ΕΛΜΠΑ και λοιπών
τύπων."
Μ.Ε. 8.2
"Γερανοί
σταθεροί παντός τύπου,
οπουδήποτε και αν
εργάζονται αυτοί στην ξηρά
ή στη θάλασσα (πλην
ηλεκτροκίνητων)."

20,0 €

58,0 €

40,0 €

20,0 €

58,0 €

40,0 €

20,0 €

240,0 €

222,0 €

20,0 €

60,0 €

42,0 €

20,0 €

60,0 €

42,0 €

20,0 €

85,0 €

67,0 €

20,0 €

85,0 €

67,0 €

20,0 €

85,0 €

67,0 €

20,0 €

40,0 €

22,0 €
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ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΑΧΞ
Μ.Ε. 8.3
"Ηλεκτροκίνητοι
οικοδομικοί γερανοί παντός
τύπου."

20,0 €

50,0 €

32,0 €

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε. Β' ΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΔΟΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

20,0 €

43,0 €

25,0 €

20,0 €

43,0 €

25,0 €

20,0 €

62,0 €

44,0 €

20,0 €

43,0 €

25,0 €

20,0 €

30,0 €

12,0 €

20,0 €

30,0 €

12,0 €

ΑΜΟΙΒΗ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τύπος Μ.Ε.
Μ.Ε. 1.1.
"Εκσκαφείς
όλων των τύπων και
εξαρτήσεων (πλην της
τσάπας), οπουδήποτε και
αν εργάζονται αυτοί στην
ξηρά ή στη θάλασσα
παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας
(πλην των
ηλεκτροκίνητων)."
Μ.Ε. 1.3
"Τσάπες
αλυσότροχες και
λαστιοφόρες όλων των
τύπων ως και τα σύνθετα
εκσκαπτικά και φορτωτικά
μηχανήματα τύπου JCB
(ΤΣΙ-ΣΙ-ΜΠΙ),
CATERPILLAR, LEIBHERR,
κ.λ.π"
Μ.Ε. 1.4
"Προωθητήρες γαιών
παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ)"
Μ.Ε. 2.3
"Γερανοφόρα
οχήματα (παπαγάλοι) με
ικρίωμα (βέλος) επί του
οχήματος ανυψωτικής
ικανότητας άνω των τριών
(3) τόνων στη βάση του."
Μ.Ε. 2.7
"Ανυψωτικά
περονοφόρα μηχανήματα
(τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λ.π.) και
λοιπών τύπων παντός
συστήματος και λειτουργίας
(πλην των
ηλεκτροκίνητων)."
Μ.Ε. 2.8
"Ηλεκτροκίνητα
περονοφόρα ανυψωτικά
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ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΑΧΞ
μηχανήματα (τύπου
ΚΛΑΡΚ, κλπ) παντός
τύπου."
Μ.Ε. 3.1 "Βαρέα οχήματα
- μηχανήματα μεταφοράς &
σειραδοποίησης γαιωδών
υλικών, κ.λ.π., τύπου
CATERPILLAR, BOTTOMDUMP, COAL-HAULERS,
EARTH-WAGON και λοιπών
τύπων."
Μ.Ε. 3.5
"Διαμορφωτές γαιών, οδών
και διάνοιξης χανδάκων και
ορυγμάτων παντός τύπου
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)."
Μ.Ε. 3.3
"Μηχανήματα
ασφαλτόστρωσης
(ΦΙΝΙΤΣΕΡ)."
Μ.Ε. 3.10
"Μηχανήματα
κοπής παλαιάς ασφάλτου
και πεζοδρομίων τύπου
ΑΡΟΟΥ και λοιπών τύπων
(ασφαλτοκόπτες)."
Μ.Ε. 4.1 "Μηχανικά
σάρωθρα (σκούπες) παντός
τύπου και συστήματος
λειτουργίας."
Μ.Ε. 4.3 "Οχήματα μηχανήματα διάστρωσης
αλατιού (αλατιέρες) οδών
και αεροδρομίων."
Μ.Ε. 4.5 "Τα οχήματα μηχανήματα
φορτοεκφόρτωσης και
γενικής εξυπηρέτησης
αεροσκαφών, με ή χωρίς
ανυψωμένο δάπεδο,
παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας
τύπου FMG, ΧΑΙ-ΛΟΤΕΡ και
λοιπών τύπων.
Μ.Ε. 5.1 "Μηχανήματα
διανοίξεως στοών σηράγγων (αρουραίοι)
τύπου ΤΖΑΜΠΟ, ΑΛΠΙΝΕ
και λοιπών τύπων."
Μ.Ε. 5.2 "Ηλεκτροκίνητα
μηχανήματα διανοίξεως
στοών - γαλαριών
(αρουραίοι) παντός τύπου.
Μ.Ε. 5.4 "Μηχανήματα
εκσκαφών και φορτώσεως
στα υπόγεια έργα
μεταλλείων ισχύος μέχρι
διακοσίων (200) ίππων
(πλην των
ηλεκτροκίνητων)."

20,0 €

45,0 €

27,0 €

20,0 €

55,0 €

37,0 €

20,0 €

53,0 €

35,0 €

20,0 €

53,0 €

35,0 €

20,0 €

25,0 €

7,0 €

20,0 €

35,0 €

17,0 €

20,0 €

35,0 €

17,0 €

20,0 €

85,0 €

67,0 €

20,0 €

85,0 €

67,0 €

20,0 €

60,0 €

42,0 €
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ΑΔΑ: ΒΛ1Γ7Λ6-ΑΧΞ
Μ.Ε. 5.5
"Μεγάλοι
ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς
(αποθέτες - απολύτες ταινιόδρομοι),
αποκαλύψεως & εξορύξεως
λιγνίτη & λοιπών υλικών
τύπου ΚΡΟΥΠ και λοιπών
τύπων."
Μ.Ε. 6.1 "Ελκυστήρες
παντός τύπου (πλην των
γεωργικών)."
Μ.Ε. 6.2 "Αυτοκινούμενοι
αεροσυμπιεστές άνευ
φορτωτικού κάδου τύπου
ΣΤΑΓΕΡ, ΟΥΝΙΜΟΥΚ και
λοιπών τύπων."
Μ.Ε. 7.1 "Γεωτρύπανα
παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας,
οπουδήποτε και αν
εργάζονται αυτά σε ξηρά ή
σε θάλασσα."
Μ.Ε. 7.2 "Διατρητικά
μηχανήματα καθέτου,
οριζόντιας και πλάγιας
διατρήσεως τύπου
ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΗΛ και λοιπών
τύπων παντός συστήματος
και λειτουργίας (πλην των
ηλεκτροκίνητων)."
Μ.Ε. 7.3 "Ηλεκτροκίνητα
διατρητικά μηχανήματα
τύπου ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΗΛ και
λοιπών τύπων."
Μ.Ε. 8.1 "Ηλεκτροκίνητοι
περιστρεφόμενοι γερανοί
κινητί (πάνω σε
ράγες/σταθερής τροχιάς) &
σταθεροί παντός τύπου."
Μ.Ε. 8.5
"Ηλεκτροκίνητες
γερανογέφυρες με
αιωρούμενη καμπίνα
χειριστηρίου ή με
χειριστήριο από εδάφους
παντός τύπου."
Μ.Ε. 8.6
"Ηλεκτροκίνητοι σταθεροί
γερανοί τροφοδοτήσεως
υλικών για την παραγωγή
σκυροδέματος & άλλων
οδοποιητικών &
οικοδομικών υλικών παντός
τύπου ΕΛΜΠΑ και λοιπών
τύπων."
Μ.Ε. 8.2 "Γερανοί
σταθεροί παντός τύπου,
οπουδήποτε και αν
εργάζονται αυτοί στην ξηρά

20,0 €

80,0 €

62,0 €

20,0 €

44,0 €

62,0 €

20,0 €

44,0 €

26,0 €

20,0 €

115,0 €

97,0 €

20,0 €

42,0 €

24,0 €

20,0 €

42,0 €

24,0 €

20,0 €

55,0 €

37,0 €

20,0 €

55,0 €

37,0 €

20,0 €

55,0 €

37,0 €

20,0 €

30,0 €

12,0 €
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ή στη θάλασσα (πλην
ηλεκτροκίνητων)."
Μ.Ε. 8.3 "Ηλεκτροκίνητοι
οικοδομικοί γερανοί παντός
τύπου."

20,0 €

40,0 €

22,0 €

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Ορίζει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης:
 ως τακτικό μέλος και πρόεδρο της επιτροπής, τον κ. Παπασημακόπουλο
Χρήστο, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, της
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού,
με αναπληρωτή του τον κ. Δημακόπουλο Βασίλη, υπάλληλο του Τμήματος
Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
 ως τακτικό μέλος, τον κ. Φάρες Μπεσαράτ, προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με αναπληρωτή του τον κ.
Βασιλείου Πέτρο, υπάλληλο του Τμήματος Επαγγέλματος της ίδιας
Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

12η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 208/2013
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