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Πάτρα 16 Ιανουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ:12967/135
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

KOIN.:
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: οικ.12559/171/12.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ .

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης ποσού 19.504,00 € για μισθοδοσία και ποσού 5.090,32 €
για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου 8μηνης διάρκειας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
11773/125/11.1.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 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. Καρδάρα Ευσταθία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος-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 απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος,
Σύρμος Γεώργιος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ
Αιτ/νιας της ΠΔΕ, κ. Καπλάνης Χριστόφορος για το 23ο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 14/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το σώμα
συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 19.504,00 € για
μισθοδοσία και ποσού 5.090,32

€ για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού με σύμβαση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 8μηνης διάρκειας της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας έτους 2018».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: οικ.12559/171/12.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α /27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 248595/30-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Με την υπ’ αριθ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 2953/τ.Β'/29-8-2017) τροποποιήθηκε η ανωτέρω
Απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
διατάκτες».
5. 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.87Α’/7.6.2010), 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/τΑ΄/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”.
6. Με 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 τις οποίες 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 (EE L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση
των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
7. Με το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α’/2016) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30.12.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ),
κοινοποιήθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 2 «Για τους λοιπούς φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της
απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα».
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8. Με την υπ’ αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και με το
από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό 55961/643/1.3.2017 απόφαση του ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας όρισε τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο
1.3.2017 μέχρι την 31.8.2019 (ΦΕΚ.111/τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017). Με τις υπ’ αριθμό 6302/60/9.1.2017 &
69923/876/14-3-2017 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη καθώς και σε Περιφερειακούς Συμβούλους αντίστοιχα (ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017).
9. Με την εγκύκλιο 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και
των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και στο άρθρο
7 ορίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου καλύπτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς
δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου, πλην των άλλων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού (Δήμοι – Περιφέρειες).
10. Με την υπ’ αριθμό 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (19η Συνεδρίαση στις 1411-2017) εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018. Η Απόφαση αυτή, αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθ. 293717/29-11-2017 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την υπ’
αριθ. 218/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (24η Συνεδρίαση στις 28-12-2017) εγκρίθηκε
το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 καθώς και τον προϋπολογισμό του
Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “Η ΕΛΠΙΔΑ”, τους
πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την ενσωμάτωση των πινάκων
στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών “Η
ΕΛΠΙΔΑ”, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 1348/2017 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
11. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ.28Α’/3.3.1994), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ρυθμίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών.
12. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ
54/τ.Α΄/14-3-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του νόμου
2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις αυτών)
απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280).
13. Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009), στις οποίες προβλέπονται ρυθμίσεις
που αφορούν θέματα πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού, πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
14. Με την υπ’ αριθ. οικ. 3948/6-2-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30), το Υπουργείο
Εσωτερικών ζητά τα αιτήματα για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017 των ΟΤΑ α΄ και β΄
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βαθμού να υποβληθούν λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των
κρατικών δαπανών.
15. Την με αριθμό 81/10-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΛΠΙ7Λ6-Α10) «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017», σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε η πρόσληψη είκοσι (20)
ατόμων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) και
συγκεκριμένα ως εξής:
Για τις Υπηρεσίες της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Γεωπόνων
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)
1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή)
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Γεωπόνων
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας διοίκησης και οικονομίας)
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικού (ειδικότητας οικονομολόγου)
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Ψυχολόγων
1 ΤΕ Πληροφορικής
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Νομικής
16. Το με αριθ. πρωτ. 107883/1423/27-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με το οποίο απεστάλησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου τα αιτήματα της ΠΔΕ, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την πρόσληψη είκοσι
(20) ατόμων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών),
σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου αυτά να
προωθηθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 3948/6-2-2017 εγκύκλιο του τελευταίου (ΑΔΑ: 7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30).
17.
Το με αριθ. πρωτ. 16680/4-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο
γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας ότι με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.109/20015/01-08-2017
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄280), εγκρίθηκε η πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών,
παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην ΠΔΕ, κάνοντας περικοπή στο αρχικό μας αίτημα. Ο εκ νέου
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καθορισμός ειδικοτήτων θα πρέπει να γίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο βάση των αντιστοίχων
αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2017.
18. Το άρθρο 20 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237), σύμφωνα με το οποίο «Η πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται
υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών
αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ
νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης».
Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 161/2017 (17η Συνεδρίαση στις 6-10-2017) απόφασή του το
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Εγκρίνει όπως αναλυτικά αναφέρεται
στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης, την πρόσληψη οκτώ
(08) ατόμων ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ
(8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα και
ειδικότερα το μέρος που αφορά :
Για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ως κατωτέρω:
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ειδικότητας Οικονομικού)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Οι συνολικές πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους 24.594,32 ευρώ, είναι εγγεγραμμένες στους Ε.Φ.
072 και Κ.Α 0342.01 και 0352.01 Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ: 19.504,00 € και στον ΚΑ
0342.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ: 5.090,32 € στον ΚΑ 0352.01
και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σχετ. η υπ’ αριθ. 262724/10100/26-9-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε), καθώς η έναρξη και η λήξη των συμβάσεων θα
γίνει εντός του έτους 2018.
Κατόπιν των ανωτέρω και για τους εργαζόμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και μόνο,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση δαπάνης της μισθοδοσίας προσωπικού (2 ατόμων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της ΠΔΕ ανά ειδικότητα, όπως αναφέρθηκαν (ήτοι: 1 ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομικού), & 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων), οι
οποίοι ειδικότερα θα καλύψουν εποχικές, παροδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες και τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 24.594,32 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας έτους 2018 και ειδικότερα τον φορέα 072 και Κ. Α. Ε. 0342.01.0007 «Αμοιβές προσωπικού
με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)», κατά 19.504,00 ευρώ και 0352.01.0007
«Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)», κατά 5.090,32 ευρώ.

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:
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 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. 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) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
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 την υπ’αριθμ.πρωτ:: οικ.12559/171/12.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη της μισθοδοσίας προσωπικού (2 ατόμων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της ΠΔΕ ανά ειδικότητα, όπως αναφέρθηκαν (ήτοι: 1 ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού (ειδικότητας οικονομικού), & 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων),
οι οποίοι ειδικότερα θα καλύψουν εποχικές, παροδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες και τη διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 24.594,32 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018 και ειδικότερα τον φορέα 072 και Κ. Α. Ε.
0342.01.0007 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)», κατά
19.504,00 ευρώ και 0352.01.0007 «Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)», κατά
5.090,32 ευρώ.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

