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ΠΡΟΣ:

Γραφείο

Αντιπεριφερειάρχη

ΠΕ

Αχαΐας της ΠΔΕ –
Πανεπιστημίου 254, 26443,Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 244/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1) Το υπ’αρ. 41118/309/7-2-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
2) η υπ’αρ. 40332/1269/7-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 244/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης χορήγησης χρηματικού ποσού
εκ των καταβληθέντων παραβόλων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 26 και 28 του Ν.3982/11
και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.209,09 ευρώ
Ανάπτυξης, από

τον

σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης

Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους

2018.»., 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

244/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42526/533/8-2-2018 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 Οικονομικής Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/258-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Μητρογιάννη Γεωργία , υπεύθυνη Τμήματος Φυσικής
Αγωγής και ο κ. Γιαννακούλιας Γρηγόριος , ιδιώτης μεταφορέας , για το 65 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 244/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , ,με τίτλο:

«Έγκριση δαπάνης χορήγησης χρηματικού ποσού εκ των καταβληθέντων
παραβόλων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 26 και 28 του Ν.3982/11 και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού 4.209,09 ευρώ
σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης, από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους
2018..».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 40332/1269/7-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Αχαΐας της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος δεσμεύσεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
τ.Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ- ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Την αρ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β/ 30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» “Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”.
6. Την αρ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017»
7. Τις αρ. 6302/60/9-01-2017 και 124608/1625/9-5-2017 Αποφάσεις
Δυτικής

Ελλάδας

περί

«Ανάθεσης

άσκησης

τομέων

του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας

αρμοδιοτήτων

στους

άμεσα

εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες»
8. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 «Παράβολα» του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
ορίζεται: (1) Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, καθώς και για την
έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των
εγκαταστάσεων των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καταβάλλεται από τους φορείς των
δραστηριοτήτων αυτών παράβολο, το οποίο διπλασιάζεται αν η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση
διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας, (2) Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μεταποιητική
δραστηριότητα, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση
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που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί,

(3) Τα παράβολα αποτελούν πόρο για την εκάστοτε

Αδειοδοτούσα Αρχή και την αποζημίωση των Επιθεωρητών για τους διενεργούμενους από αυτούς ελέγχους,
(4) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζονται: α) το ύψος των παραβόλων που καταβάλλονται για την εγκατάσταση και λειτουργία, για την
έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή για τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων
των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, το οποίο είναι ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ και την
αξία του παραγωγικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για
αποθήκες και ο τρόπος καταβολής τους,

β) ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του ποσού που θα

καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης στους Επιθεωρητές, καθώς και ο τρόπος καταβολής της και γ) ο
τρόπος κάλυψης της δαπάνης απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών. Ομοίως, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των
ως άνω παραβόλων.
9. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της κοινής απόφασης υπ’ αριθμό οικ. 14684/914/Φ.15/17.12.2012 (ΦΕΚ
3533Β’) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
«Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παράγραφος 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των
επιθεωρητών» καθορίστηκε η διάθεση ποσού από τα καταβαλλόμενα παράβολα για την κάλυψη της
αποζημίωσης των υπαλλήλων της Αδειοδοτούσας Αρχής και συγκεκριμένα: Άρθρο 2.

Παράγραφος 1. Το

κατά περίπτωση καταβαλλόμενο παράβολο σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας αποτελεί πόρο της
εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής και κατατίθεται σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό, που συνιστάται σε κάθε
μία εξ αυτών, ως ορίζονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό αυτό διατίθεται με
απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής για την κάλυψη της αποζημίωσης των υπαλλήλων της Αδειοδοτούσας
Αρχής που διενεργούν επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, για την κάλυψη άλλων σχετικών με την
αδειοδότηση λειτουργικών αναγκών, για την κάλυψη δαπάνης απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών και για την
υλοποίηση σκοπών και δράσεων βιομηχανικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή.
10. Με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμό οικ. 132895/1752/4-12-2017 (ΦΕΚ 4493Β’)
«Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.
3982/2011» καθορίστηκε η αποζημίωση των υπαλλήλων της Αδειοδοτούσας Αρχής και συγκεκριμένα:
Άρθρο 1. (1)

Καθορίζεται αποζημίωση για τους υπαλλήλους της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής, που

διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011, στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά
έλεγχο και μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως. Η άνω αποζημίωση καταβάλλεται
αναφορικά με τις επιθεωρήσεις και το βοηθητικό έργο σύνταξης των σχετικών εκθέσεων που
πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. (2) Οι υπάλληλοι της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής
υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των τεσσάρων
(4) επι- θεωρήσεις. Για τις πέραν του αριθμού των τεσσάρων (4) επιθεωρήσεις μηνιαίως, δεν καταβάλλεται
αποζημίωση.
Άρθρο 3 .Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Την με αρ. πρ. ΔΑ.οικ.30062/790/29-01-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: 6ΛΗ7Λ6Λ9Ω),όπου διατίθεται ποσό εκ των καταβληθέντων παραβόλων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 26 και 28 του
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Ν.3982/2011 και των άρθρων 1,3 της ΚΥΑ οικ.132895/1752/2017 (ΦΕΚ.4493Β’/20.12.2017) στους υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
12. Το συνολικό ποσό των 10.087,60 ευρώ, το οποίο έχει κατατεθεί στον υπ’ αριθμό 225/545406-94 λογαριασμό
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, που έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό και αντιστοιχεί σε καταβληθέντα
παράβολα του άρθρου 28 του Ν.3982/2011, όπως αυτά καθορίζονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. Από το ποσό
αυτό μέρος διατίθεται για την αποζημίωση των υπαλλήλων που διενήργησαν τις αυτοψίες.
Παρακαλούμε για την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. για :
Την έγκριση χορήγησης ποσού εκ των καταβληθέντων παραβόλων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 26 και 28 του
Ν.3982/11 και των άρθρων 1 & 3 της υπ’ αριθμό οικ.132895/1752/2017 ΚΥΑ, που έχει αναδρομική ισχύ ενός (1)
έτους, και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εννέα

ευρώ και εννέα

λεπτών #4.209,09 # από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας οικονομικού έτους 2018, η
οποία αφορά την αποζημίωση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης που διενήργησαν επιθεωρήσειςαυτοψίες – ελέγχους κατά τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών, ή βιοτεχνικών
επιχειρήσεων κατά το διάστημα από 01.01.2017 – 31.12.2017, ως η παρακάτω συνταχθείσα κατάσταση ανά
δικαιούχο και μήνα αμοιβής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ- ΑΥΤΟΨΙΕΣ- ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
Ν.3982/2011 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ 321895/1752/2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1.1.2017 - 31.12.2017
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημακόπουλος
Βασίλειος του
Θεμιστοκλή
Κορδά Αικατερίνη του
Μαστρογιαννόπουλος
Ιωάννης του
Διονυσίου
Ντουντούμη
Σταυρούλα του
Χρήστου
Πολυδωρόπουλος
Ανδρέας του Κων/νου
Σωτηρόπουλος
Γεώργιος του
Αθανασίου
Σ Υ Ν Ο Λ Α

ΑΜΟΙΒΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΗΣ

650,00

50,70

700,70

650,00

52,33

702,33

650,00

50,70

700,70

650,00

52,33

702,33

650,00

52,33

702,33

650,00

50,70

700,70

3.900,00

309,09

4.209,09
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Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και
συγκεκριμένα τον φορέα 350 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Διευθύνσεις Βιομηχανίας, Δια Βίου
Μάθησης, Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας)» και τους
01.350.0292.01.1212

Κ. Α. Εξόδου 01.350.0515.01.1212

και

«Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (Παράβολα Βιομηχανίας –

Επιθεωρητές)» Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 776, 1451

/2017 αποφάσεις ανάληψης

πίστωσης.»

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».
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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./23-32017).
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)
Το υπ’αρ. 41118/309/7-2-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 40332/1269/7-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας
της ΠΔΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση ποσού εκ των καταβληθέντων παραβόλων, κατ’ εφαρμογή των άρθρων
26 και 28 του Ν.3982/11 και των άρθρων 1 & 3 της υπ’ αριθμό οικ.132895/1752/2017 ΚΥΑ, που έχει
αναδρομική ισχύ ενός (1) έτους, και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού Τεσσάρων χιλιάδων
διακοσίων εννέα ευρώ και εννέα λεπτών #4.209,09 # από τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας οικονομικού έτους 2018, η οποία αφορά την αποζημίωση των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης που διενήργησαν επιθεωρήσεις- αυτοψίες – ελέγχους κατά τη χορήγηση
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών, ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων κατά το
διάστημα από 01.01.2017 – 31.12.2017, ως η παρακάτω συνταχθείσα κατάσταση ανά δικαιούχο και
μήνα αμοιβής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ
ΑΧΑΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ- ΑΥΤΟΨΙΕΣ- ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3982/2011 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ 321895/1752/2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1.1.2017 - 31.12.2017
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΜΟΙΒΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
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ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: ΨΒΖΛ7Λ6-ΒΟΖ
ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δημακόπουλος
Βασίλειος του
Θεμιστοκλή
Κορδά Αικατερίνη του
Μαστρογιαννόπουλος
Ιωάννης του Διονυσίου
Ντουντούμη
Σταυρούλα του
Χρήστου
Πολυδωρόπουλος
Ανδρέας του Κων/νου
Σωτηρόπουλος
Γεώργιος του
Αθανασίου
Σ Υ Ν Ο Λ Α

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΜΟΙΒΗΣ

650,00

50,70

700,70

650,00

52,33

702,33

650,00

50,70

700,70

650,00

52,33

702,33

650,00

52,33

702,33

650,00

50,70

700,70

3.900,00

309,09

4.209,09

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2018

της Περιφερειακής Ενότητας

Αχαΐας και συγκεκριμένα τον φορέα 350 «Υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
(Διευθύνσεις Βιομηχανίας, Δια Βίου Μάθησης, Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας)»
και τους Κ. Α. Εξόδου 01.350.0515.01.1212 και 01.350.0292.01.1212 «Αποζημίωση για συμμετοχή
σε συλλογικά όργανα (Παράβολα Βιομηχανίας – Επιθεωρητές)».

Για το σκοπό αυτό έχει

εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 776, 1451 /2017 αποφάσεις ανάληψης πίστωσης

Κατά, ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος.

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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