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KOIN.:
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 19/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 369153/15084/29.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης καταβολής εργοδοτικών εισφορών αιρετών οργάνων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφορά τη χρονική περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και τη
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι τις 6.738,24 ευρώ, από τον προϋπολογισμό έτους 2018
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» 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 19/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης καταβολής εργοδοτικών εισφορών αιρετών οργάνων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, η οποία αφορά τη χρονική περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018 και τη διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι τις 6.738,24 ευρώ, από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 369153/15084/29.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016), τροποποιήθηκε ο
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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», 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.
Με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.
87/τΑ΄/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».
Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και
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. 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».
Με την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση του το Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό
293717/29.11.2017 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
Με την υπ’ αριθμό 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

ΑΔΑ: 75ΚΨ7Λ6-4ΡΛ

Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με
την 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε
τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό
οικ. 253511/3946/3.10.2016 (ΦΕΚ.555 τ.ΥΟΔΔ/18.10.2016) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, τροποποίησε
την υπ’ αριθ.
οικ.
246014/4155/11.9.2014
απόφαση του
(ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27.10.2015 απόφαση του
ιδίου (ΦΕΚ796 τ.ΥΟΔΔ/6.11.2015).
Σύμφωνα με το άρθρο 181 (παράγραφος 1) του Ν.3852/2010, «Οι περιφερειάρχες, οι
αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας, η οποία
καταβάλλεται από την περιφέρεια».
Σύμφωνα με το άρθρο 182 (παράγραφοι 1, 7 & 9) του Ν.3852/2010 «1.Στους περιφερειάρχες,
αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή
υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που
είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης
υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το
διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους», «7.Οι ασφαλιστικές εισφορές των αιρετών οργάνων της
παραγράφου 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας περιφέρειας», «9. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα τα
σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της θέσης που κατέχουν τα
ανωτέρω αιρετά όργανα στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια».
Σύμφωνα με το άρθρο 119 (παράγραφος 2) του Ν.3852/2010 «2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της
επαγγελματικής δραστηριότητας του περιφερειάρχη θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα
ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από την περιφέρεια και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής.
Η υπ’ αριθμό19165/15.4.201 απόφαση (ΦΕΚ 727Β’/4.5.2011) διευθέτησε τα ζητήματα καταβολής
εισφορών επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των
αιρετών των ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, ως εξής: 1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για
την ασφάλιση των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων όλων των
δήμων, του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, των περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών
και Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων, όλων των περιφερειών και στο συμπαραστάτη του
πολίτη και της επιχείρησης, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή υπάλληλοι
κρατικών ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και τους Δημάρχους και
περιφερειάρχες των οποίων αναστέλλεται η επαγγελματική δραστηριότητα, κατ’ άρθρα 16, παρ. 1 και
119, παρ. 1 του Ν.3852/2010, υπολογίζονται και αποδίδονται στο δημόσιο και στους οικείους φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης ως ακολούθως: Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον
ασφαλισμένο αιρετό υπολογίζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής του θέσης και
καταβάλλεται στο δημόσιο και τους οικείους φορείς από το δήμο ή την περιφέρεια, όπου έχει εκλεγεί.
Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον εργοδότη υπολογίζεται επί των ιδίων ως άνω αποδοχών
του ασφαλισμένου αιρετού και καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής του θέσης. 2. Αν τα
πρόσωπα της παρ. 1α είναι υπάλληλοι λοιπών ΝΠΙΔ το σύνολο των εισφορών (εργοδότη και
εργαζόμενου) επί των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης καταβάλλεται στο δημόσιο και
στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης από το δήμο ή την περιφέρεια, όπου έχει
εκλεγεί. Για τους δημάρχους και περιφερειάρχες των οποίων αναστέλλεται η επαγγελματική
δραστηριότητα κατά τα άρθρα 16, παρ. 1 και 119, παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010 το σύνολο των εισφορών
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και την περιφέρεια και βαρύνει τον
προϋπολογισμό αυτών. 3. Οι ανωτέρω εισφορές δεν παρακρατούνται από την προβλεπόμενη
αντιμισθία των ανωτέρω αιρετών. 4. Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να αποδίδουν τις
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αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των προηγούμενων παραγράφων εντός των προθεσμιών που
προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 44/Α20/251/78/7.7.2011 του Ι.Κ.Α. και στο κεφάλαιο 4 Υποβολή
αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων «Οι δήμοι και οι περιφέρειες κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. θα
πρέπει να καταχωρούν τα ασφαλιστικά στοιχεία των εν λόγω προσώπων καθώς επίσης και να
αποδίδουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο Ίδρυμα, στις
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα αναζητούν τις
εργοδοτικές εισφορές από τους φορείς των οργανικών θέσεων των αιρετών ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΙΚΑ, περί αύξησης των καταβαλλόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α.
ασφαλιστικών εισφορών, με αριθ. πρωτ. Φ 80020/οικ 22104/Δ15.405/30.6.2016 με θέμα
«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ.85Α’/12.5.2016), σχετικά με τις
εισφορές επικουρικής ασφάλισης» ισχύουν τα εξής: «Ειδικότερα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016
«Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» προβλέπονται κατά παράγραφο τα εξής: Παράγραφος 1 Α.
Μισθωτοί α) Από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019 αυξάνεται το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για
επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς που έχουν ασφαλιστεί πριν και μετά την
1.1.1993 και υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον
εργοδότη. Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες
αποδοχές του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στις παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται ο Περιφερειάρχης, ως υπάλληλος
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας, ως υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών – Μεταφορών
& Δικτύων (Τ.Α.Σ.), το οποίο έχει μεταφερθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Οι ετήσιες εργοδοτικές εισφορές για έκαστο υπολογίζονται ως ο
παρακάτω πίνακας:
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟ 1.1.2018 - 31.12.2018
ΜΗΝΕΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΙΡΕΤΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50
70,50

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02
491,02

846,00

5.892,24

ΣΥΝΟΛΟ
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
670,09
6.738,24

Κατόπιν των ανωτέρω:
Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης καταβολής των εργοδοτικών εισφορών του Ι.Κ.Α. των
αιρετών οργάνων της Περιφέρειας, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
182 του Ν.3852/2010 και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι των έξι χιλιάδων επτακοσίων
τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (6.738,24), το οποίο αντιστοιχεί σε εισφορές
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τρέχοντος έτους, ήτοι από 1.1.2018 έως 31.12.2018, ως ο ανωτέρω αναλυτικός μηνιαίος πίνακας,
πλέον των πρόσθετων τελών λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τους στο Ι.Κ.Α. Το ποσό μετά την
καταβολή του και την προσκόμιση του δικαιολογητικού δαπάνης θα αναζητείται από τους φορείς της
κύριας θέσης των αιρετών, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Προς τούτο θα εγγραφεί αντίστοιχο ποσό στον
προϋπολογισμό εσόδων έτους 2018 στον ΚΑΕ: 06.00.073.5119.1122.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της έδρας και τον Κ.Α.Ε.
02.00.073.0291.01.1122 «Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)».

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. 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.
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 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)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:: 369153/15084/29.12.2018
Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.

εισήγηση

της

Δ/νσης

Οικονομικού-

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών του Ι.Κ.Α. των αιρετών οργάνων της
Περιφέρειας, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 182 του
Ν.3852/2010 και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι των έξι χιλιάδων επτακοσίων
τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (6.738,24), το οποίο αντιστοιχεί σε εισφορές
τρέχοντος έτους, ήτοι από 1.1.2018 έως 31.12.2018, ως ο ανωτέρω αναλυτικός μηνιαίος πίνακας,
πλέον των πρόσθετων τελών λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τους στο Ι.Κ.Α. Το ποσό μετά την
καταβολή του και την προσκόμιση του δικαιολογητικού δαπάνης θα αναζητείται από τους φορείς
της κύριας θέσης των αιρετών, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Προς τούτο θα εγγραφεί αντίστοιχο ποσό
στον προϋπολογισμό εσόδων έτους 2018 στον ΚΑΕ: 06.00.073.5119.1122.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της έδρας και τον Κ.Α.Ε.
02.00.073.0291.01.1122 «Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)».
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

