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Δ/νση Ανάπτυξης
ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθµ. 2359/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 356583/5692/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αιτωλ/νίας
της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθµ. 2359/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση δαπανών πληρωµής υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευµατινές, νυχτερινές και εξαιρέσιµες για τους υπαλλήλους της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.537,16
ευρώ, για το Δ΄ τρίµηνο, από τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2017»., για δικές
σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2359/2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2017 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 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 363094/5049/21-122017, νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωµατικά
µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Αρτεµισία Κολοκύθα
υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 223542/3544/24-82015 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 αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύµβουλος
και µέλος της Επιτροπής κ. Σύρµος Γεώργιος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
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Αρ. Απόφασης 2359/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , µε
τίτλο:
«Έγκριση δαπανών πληρωμής υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές,
νυχτερινές και εξαιρέσιμες για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας
της Π.Δ.Ε. και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.537,16 ευρώ, για το Δ΄ τρίμηνο, από
τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2017».

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 356583/5692/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Αιτω/νίας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
«Έχοντας υπ’όψη :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Β΄.
Με την αρ. 248595/27-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι. τροποποιήθηκε ο
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 «σκοπός» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» 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 , η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010),
το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Περιφερειών του Ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α/2012) , « Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο».
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) ορίσθηκε η «ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και με την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
κοινοποιήθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών.
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του

ΠΔ « για τους λοιπούς φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.
Με την υπ΄ αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 ,
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2014-2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση-συμπλήρωση αυτής. Με
το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντα της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Π.Δ.Ε. .
Με την αριθμό οικ. 253511/3946/3.10.2016 (ΦΕΚ 555/τ.ΥΟΔΔ/18-10-2016) απόφαση του ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδος τροποποίησε την υπ΄ αριθ. οικ. 246014/4155/11.09.2014 απόφασή του (ΦΕΚ 603/ τ.ΥΟΔΔ/110-2014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Ε. , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄
αριθ.

279404/4443/27.10.2015

απόφαση

του

ιδίου

(ΦΕΚ

796/τ.ΥΟΔΔ/6.11.2015).

Με

την

υπ΄αριθ.

οικ.6296/59/9.01.2017 (ΦΕΚ 211/Β/30.01.2017) απόφαση Περιφερειάρχη μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες α)
στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. και β) σε Περιφερειακούς
Συμβούλους της Π.Δ.Ε.
Mε την υπ΄άριθ. 157/2016 (22η συνεδρίαση στις 19.12.2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την οποία «εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2017 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης της
Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2017 , το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2017 καθώς και τον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών-η
Ελπίδα» , τους πίνακες στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε. καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών-η Ελπίδα» όπως αναλυτικά
αναφέρεται στις υπ΄ αριθ. 1397/2016 και 1534/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή
αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της , βρέθηκε νόμιμη , με την υπ΄αριθ. 5581/13.01.2017 απόφαση
του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ΄αριθ. 1/2017 (1η συνεδρίαση στις
24.01.2017) απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο «εγκρίνει την Α΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού
της Π.Δ.Ε. έτους 2017, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της , βρέθηκε νόμιμη , με την
υπ΄αριθ. 19982/7.02.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Την αριθμ. 25475/268/27-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 228/Β/2017/1-22017. ‘’ Καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31-12-2017
για το μόνιμο, αποσπασμένο προσωπικό και ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες της
Π.Δ.Ε.΄΄
Την υπ΄αριθμ. 249042/30-12-2016 (ΦΕΚ 4565/τΒ/30-12-2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γεν.
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου «Καθορισμός ωραρίου
εργασίας σε 24 ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που
εργάζονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2017 ».
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Την με αριθμ Πρωτ. 98119/1438/11-4-2017 (ΑΔΑ: 7Δ1Γ7Λ6-50Ψ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αιτω/νιας
‘’Κατανομή ωρών υπερωριακής απασχόλησης από 11-4-2017 έως 31-12-2017 για το μόνιμο και αποσπασμένο
προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.
Τις με αριθμ.260000/9987/26-09-2017 και 292736/11799/25-10-2017 βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Έλεγχου της Π.Δ.Ε. , τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης με αρ.πρωτ.:
α)

264706/10219/26-09-2017 (Α/Α 2662 και ΑΔΑ:ΩΗ3Γ7Λ6-ΔΩΡ)

β)

264699/10218/26-09-2017 (Α/Α 2663 και ΑΔΑ:6Θ377Λ6-ΘΛΓ)

γ)

294078/11835/25-10-2017 (Α/Α 2912 και ΑΔΑ:61ΘΘ7Λ6-ΙΑΣ)

δ) 294167/11851/25-10-2017 (Α/Α2913 και ΑΔΑ:Ω6Π37Λ6-8ΦΔ) αντίστοιχα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
απαιτείται υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Δ/νσης ανάπτυξης Π.ε. Αιτωλ/νίας,
παρακαλούμε την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. :
Για την έγκριση δαπανών υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές , νυχτερινές και
εξαιρέσιμες ώρες του υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. και τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 10.537,16 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας οικονομικού
έτους 2017, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους
, ως κατωτέρω παρατίθενται, χρονολογική περίοδο ( Δ΄ Τρίμηνο 2017) και σύνολο δαπάνης:
Δ/νση Ανάπτυξης
ΚΑΕ 350.0511.01.1231

ποσό 3.814,19 ευρώ

ΚΑΕ 350.0512.01.1231

ποσό 6.722,97 ευρώ

Οι δαπάνες βαρύνουν τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 πιστώσεις
του Ειδικού Φορέα ‘’02/350 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ’’,

Κ.Α. εξόδων 0511.01.1231

«

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ΄
ΤΡΙΜΗΝΟΥ (τρέχον έτος) ποσό 3.814,19 ευρώ (τρεις χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και δέκα
εννέα λεπτά » , και Κ.Α. εξόδων 0512.01.1231 ποσό 6.722,97 ευρώ ( έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ
και ενενήνα επτά λεπτά) « ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

για τις οποίες υπάρχει

βεβαιωμένη ύπαρξη πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017»

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
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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. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) µε την οποία

τροποποιείται η 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).
 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’ 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. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισµού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισµός
Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά µε την εκλογή
τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 την υπ΄αριθµ. 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συµβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)


την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017)
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Δυτικής

Ελλάδας

«Μεταβίβαση

αρµοδιοτήτων

στους

άµεσα

εκλεγµένους

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)


την

υπ’ αριθµ. πρωτ: οικ. 356583/5692/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ

Αιτω/νίας της ΠΔΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη

δαπάνη

υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευµατινές , νυχτερινές και

εξαιρέσιµες ώρες του υπαλληλικού προσωπικού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. και τη
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.537,16 ευρώ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους , από τον Προϋπολογισµό της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας οικονοµικού έτους 2017, ως κατωτέρω παρατίθενται, ανά
χρονολογική περίοδο ( Δ΄ Τρίµηνο 2017) και σύνολο δαπάνης:
ΚΑΕ 350.0511.01.1231

ποσό 3.814,19 ευρώ

ΚΑΕ 350.0512.01.1231

ποσό 6.722,97 ευρώ

Οι δαπάνες βαρύνουν τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ‘’02/350 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ’’,
0511.01.1231

«

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Κ.Α. εξόδων

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (τρέχον έτος) ποσό 3.814,19 ευρώ (τρεις
χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά » , και Κ.Α. εξόδων 0512.01.1231
ποσό 6.722,97 ευρώ ( έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά)
«

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑ

ΤΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΚΑΙ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΩΡΕΣ

για τις οποίες

εκδόθηκαν οι υπ’αρ. 260000/9987/26-09-2017 και 292736/11799/25-10-2017 βεβαιώσεις ύπαρξης
πίστωσης, και οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης µε αρ.πρωτ.:
α)

264706/10219/26-09-2017 (Α/Α 2662 και ΑΔΑ:ΩΗ3Γ7Λ6-ΔΩΡ)

β)

264699/10218/26-09-2017 (Α/Α 2663 και ΑΔΑ:6Θ377Λ6-ΘΛΓ)

γ)

294078/11835/25-10-2017 (Α/Α 2912 και ΑΔΑ:61ΘΘ7Λ6-ΙΑΣ)

δ) 294167/11851/25-10-2017

(Α/Α2913 και ΑΔΑ:Ω6Π37Λ6-8ΦΔ) αντίστοιχα, της Δ/νσης

Οικονοµικού Δηµοσιονοµικού Έλεγχου της Π.Δ.Ε.
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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 Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραµµατέας
Κολοκύθα Αρτεµισία
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