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Πάτρα 09 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 413860/4986
ΠΡΟΣ: Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 3080/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 413498/326/21.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 3080/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 1945/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής
«Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο Interreg
Med 2014-2020 «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through
NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω
δικτυώσεων» και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 44.000,00 ευρώ από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2018-2020» ως προς την ανάθεση του
έργου σε εξωτερικό συνεργάτη», για δικές σας ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

414168/4992/21.12.2018 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. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Αυγέρης Σάββας και
Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 3080/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 150ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Τροποποίηση της αριθμ. 1945/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής «Έγκριση δαπάνης
μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο Interreg Med 2014-2020
«ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» και διάθεσης
πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 44.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2018-2020» ως προς την ανάθεση του έργου σε εξωτερικό
συνεργάτη».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 413498/326/21.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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’.
2. Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016) καθώς και τις υπ’ αριθ.
165633/8-8-2017, 20686/1-2-2018 & 88897/18-5-2018 Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 2953/τ.Β'/29-8-2017, 387/τ.Β΄/8-22018 & 2070/τ.Β΄/7-6-2018) που τροποποιούν την ανωτέρω απόφαση.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. 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) όπως 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).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) με το οποίο ορίσθηκε η «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών.
8. 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
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ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, πλην των άλλων και των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμοι – Περιφέρειες).
9. Την υπ’ αριθμό 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ.1018Β’/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
περί μεταβίβασης αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Την υπ’ αριθμό 69641/869/14.3.2017 (ΦΕΚ 138 τ. ΥΟΔΔ/23.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με την οποία όρισε τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ΄ αρ. 184/14-11-2017 Απόφαση (ΑΔΑ:Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) (19η Συνεδρίαση στις 14-11-2017)
του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2018»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου: Την υπ’ αριθ. 35/19-3-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
«Έγκριση Α΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018»
(ΑΔΑ: ΩΠ147Λ6-Τ5Υ), Την υπ’ αριθ. 37/3-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, «Έγκριση Β΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018» (ΑΔΑ: ΩΩΦΗ7Λ6-Τ5Α), Την υπ’ αριθ. 56/27-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Γ΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ:6ΜΑΞ7Λ6-4ΧΝ), Την υπ’ αριθ. 97/25-6-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Δ΄ τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: 7ΑΑΠ7Λ6-ΝΣΝ), Την υπ’ αριθ. 107/16-7-2018
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Ε΄ τροποποίησης του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» (ΑΔΑ: 6ΘΗ87Λ6-ΠΑΨ).
12. Την υπ’ αριθ. 32/12-2-2018 Απόφαση της Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης
εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg
Med 2014-2020 (2η Πρόσκληση – 2η Τελική Φάση Αξιολόγησης)» (ΑΔΑ:6ΨΜΕ7Λ6-ΥΧ8).
13. Το από 20-4-2018 εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου ESMARTCITY.
14. Το από 14-5-2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ του επικεφαλής του έργου
ESMARTCITY (Περιφέρεια Abbruzzo) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
15. Την υπ' αριθ. 111/16-07-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΣ97Λ6-ΡΒΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας «Πρόσληψη προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης
έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω διασυνοριακών/διακρατικών
προγραμμάτων»
16. Την αριθ. 197521/8910/06-07-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου και την υπ’ αριθ. 215349/9852/6-7-2018 (α/α απόφασης 2593) (ΑΔΑ:
6Π0Η7Λ6-0ΦΚ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης
ύψους για την κάλυψη του κόστους της πρόσληψης προσωπικού και των υπερωριακών δαπανών της
ομάδας έργου του έργου ESMARTCITY.
17. Το αριθμ. 181992/8209/19-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού
Ελέγχου περί εκτιμώμενης δαπάνης για μηνιαία και ωρομίσθια απασχόληση του υπό πρόσληψη
ατόμου με σύμβαση έργου.
18. Την αρ.88528/23-08-2018 απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 με κωδικό έργου 2018ΕΠ30120002
(ΑΔΑ: Ψ8Μ5465ΧΙ8-ΟΣ4)
19. Την αριθμ.135187/1693/24-08-2018 ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΩΖΟΔ7Λ6-Ω6Τ) που αφορά στην πρόσληψη ενός
ατόμου για το έργο ESMARTCITY (Κωδικός απασχόλησης: 102) για χρονική διάρκεια σύμβασης έως
30 μήνες με περίπου 7 ώρες απασχόλησης ανά ημέρα.
20. Την αριθμ. 1945/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το
έργο Interreg Med 2014-2020 «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through
NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων»
και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 44.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2018-2020» (ΑΔΑ: 6ΑΖΤ7Λ6-ΝΚΠ).
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21. Την από 6/12/2018 σύμβασης ανάθεσης έργου (ΑΔΑ: ΩΖΩ77Λ6-ΜΒΓ) για την πρόσληψη της
κ. Ανθής Μαλλιώρη στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο
«ESMARTCITY».
Με την ανωτέρω (21) σχετική σύμβαση ανάθεσης έργου ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης με
σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ατόμου για το έργο ESMARTCITY και ανατέθηκε στην κ. Ανθή
Μαλλιώρη το έργο για τις ανάγκες του εγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με
τίτλο «ESMARTCITY» σύμφωνα με την ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2018 (19 σχετικό). Η διάρκεια
της σύμβασης είναι από 06/12/2018 μέχρι τη λήξη του έργου 30/07/2018.
Η δαπάνη πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου «ESMARTCITY» περιλαμβάνεται
στην αριθ. 197521/8910/06-07-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου και την με α/α 2593 αριθ. 215349/9852/6-7-2018 (ΑΔΑ:6Π0Η7Λ6-0ΦΚ)
πολυετή απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους στον ΚΑΕ 01.071.9919.01.1295.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω (21) σχετική σύμβαση το κόστος δαπάνης μισθοδοσίας της κ.
Ανθής Μαλλιώρη για το έργο «ESMARTCITY» υπολογίζεται σε 38.700,00 ευρώ για τα έτη 2018,2019
και 2020 και κατανέμεται ως εξής:

2018
2019
2020

Δαπάνη για την κ. Ανθή Μαλλιώρη για το
«ESMARTCITY» (ευρώ)
μέχρι του ποσού 1.300,00
μέχρι του ποσού 23.400,00
μέχρι του ποσού 14.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

μέχρι του ποσού 38.700, 00

Έτος

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για την τροποποίηση της αρ.1945/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο Interreg Med 2014-2020 «ESMARTCITY»
«Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες
πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
μέχρι 44.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 20182020» ως προς την ανάθεση του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη και την έγκριση δαπάνης
μισθοδοσίας της κ. Ανθής Μαλλιώρη στα πλαίσια σύμβασης ανάθεσης έργου για το έργο Interreg
Med 2014-2020 «ESMARTCITY» και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 38.700,00 ευρώ
από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το οποίο
κατανέμεται ως ο παραπάνω πίνακας ήτοι:
Έτος
2018
2019
2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνη για την κ. Ανθή Μαλλιώρη για το
«ESMARTCITY» (ευρώ)
μέχρι του ποσού 1.300,00
μέχρι του ποσού 23.400,00
μέχρι του ποσού 14.000,00
μέχρι του ποσού 38.700, 00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των ετών 2018, 2019
και 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295 και για αυτή υπάρχει η με α/α 2593
πολυετής απόφαση έγκρισης δέσμευσης 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
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– 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».
Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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’ αριθμ. 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 «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμ. 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./23-3-2017).
Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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
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Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 413498/326/21.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την αρ. 1945/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας «Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έργο
Interreg Med 2014-2020 «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through
NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω
δικτυώσεων» και διάθεσης

πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι

44.000,00 ευρώ από τον

προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2018-2020» ως προς την ανάθεση
του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη και την έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας της κ. Ανθής
Μαλλιώρη στα πλαίσια σύμβασης ανάθεσης έργου για το έργο Interreg Med 2014-2020
«ESMARTCITY» και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού μέχρι 38.700,00 ευρώ από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το οποίο
κατανέμεται ως ο παραπάνω πίνακας ήτοι:

Έτος
2018
2019
2020
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνη για την κ. Ανθή Μαλλιώρη για το
«ESMARTCITY» (ευρώ)
μέχρι του ποσού 1.300,00
μέχρι του ποσού 23.400,00
μέχρι του ποσού 14.000,00
μέχρι του ποσού 38.700,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των ετών 2018, 2019
και 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1295 και για αυτή υπάρχει η με α/α 2593
πολυετής απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.
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
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

