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ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 108/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12503/224/14.1.2019 εισήγηση της Δ/νσγς Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 108/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Αίτημα διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή
υπερωριακής εργασίας, από 1/10/2018 έως 31/12/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό
της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

20725/181/21.01.2019 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. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, 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
Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 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 108/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Αίτημα διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από
1/10/2018 έως 31/12/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12503/224/14.1.2019 εισήγηση της Δ/νσγς Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμό 248595 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 34 και 35 του Ν.4354/2-15 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).
6. Την υπ’αριθ. 2/1757/0026 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 17/Β/12-1-2017).
7. Την υπ’ αριθ. 311227/19-12-2017 (ΦΕΚ 4738/Β/29-12-2017) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που
εργάζονται στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018».
8. Την υπ’ αριθ. 339647/4353/29-12-2017 (ΦΕΚ 150/Β/26-1-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, περί «Καθιέρωσης υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 3112-2018, για το μόνιμο, αποσπασμένο προσωπικό και ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και
επιστημονικούς συνεργάτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ’αριθ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
10.Την υπ’ αριθ. 355716/4555/28-3-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας περί «Κατανομής
ωρών υπερωριακής απασχόλησης από 28/03/2018 έως 31/12/2018, στο μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό
της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑ: ΩΦΚΞ7Λ6-94Θ).
11.Την υπ’ αριθμό 13665/200/12-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12.Την υπ’ αριθμό 72800/2525/16-03-2017 εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1055/Β/28-3-2017).
13.Τις υπ’ αριθμό 293981/13418/27-9-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΤ97Λ6-ΗΗΝ) και 293971/13417/27-9-2018 (ΑΔΑ:
6ΡΜΩ7Λ6-ΜΟ9) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκαν με α/α 3161 και α/α 3160, αντίστοιχα,
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιολογικού Ελέγχου Π.Δ.Ε.
14.Την αρ. πρωτ. 287043/13153/, 287049/13154/5-10-2018 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.
15.Την αρ. πρωτ. 296739/8845/1-10-2018 Απόφαση «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας από
1/10/2018 έως 31/12/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». (ΑΔΑ: 7ΑΩΗ7Λ6-87Ο).
16.Την αρ. πρωτ. 421204/11941/31-12-2018 βεβαίωση «Πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας από
1/10/2018 έως 31/12/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
17.Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσό 1.019.100,00
ευρώ (ΚΑΕ 0511 και 0512) (υπ’ αριθ. 340135/13719/05-12-2017 βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Ε.), για
την κάλυψη ισόποσης δαπάνης.
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18.Την ανάγκη για τη διενέργεια υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
αφορούν έκτακτες εποχικές και επείγουσες υπερωριακές ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη
προσωπικού και τα νέα δεδομένα για το έτος 2017 (έκτακτους ελέγχους σε νέες δραστηριότητες αλλά και μετά
από καταγγελίες σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια καθώς και σε καταστήματα εστίασης/αναψυχής,
πρατήρια υγρών καυσίμων, νυχτερινά κέντρα κ.λ.π.), και δεν καλύπτονται εντός του νόμιμου υποχρεωτικού
ωραρίου, και ειδικότερα: Την ανάγκη διενέργειας υπερωριακών ελέγχων σχετικά με την ασφάλεια των
προϊόντων, σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας καταναλωτικών αγαθών, τροφίμων, ποτών, καυσίμων
και λοιπών βιομηχανικών προϊόντων, τον έλεγχο των πρατηρίων υγρών καυσίμων και βυτιοφόρων διανομής
πετρελαιοειδών καυσίμων, σύμφωνα με τη κάτωθι σχετική νομοθεσία: Ν.4177/2013 «Kανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», Ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ¬μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ¬μοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», Ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», Ν.4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», Y.A. A2 718/28-7-2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» και ΚΥΑ Ζ3 2810/2004 και 15523/2006, καθώς
και τις διατάξεις του Ν.1650/86 και του Ν.4014/11, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 12044/613/07 (προστασία
περιβάλλοντος), των Ν.3325/05, Ν.3982/11 (ίδρυση, αδειοδότηση & λειτουργία βιοτεχνικών – βιομηχανικών
εγκαταστάσεων) σε συνδυασμό με την ΥΑ 484/36/Φ.15/9-2-12 (διαδικασία επιβολής προστίμων), του
Ν.3982/11 (περί απλοποίησης αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων) και της Εγκ.ΦΓ9.6/οικ7751/561/30-611, (έλεγχος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, έλεγχος τεχνικών συνεργείων κλπ.), της ΥΑ οικ483
/35/Φ.153-2-12, (εγκ/ση & λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων), του Ν.3853/’10 (ΦΕΚ 90 Α΄), της
Εγκ.9186/774/Φ.26/3-8-10 και της ΥΑ.ΟΙΚ. – 10735/651/21-09-’12 του Υφ.ΑΝ. (ΦΕΚ 2656 Β΄ – περι
ατμολεβήτων), του Ν.1482/84 και Ν.2115/93 (περι λατομείων), της ΚΥΑ Φ.15/οικ. 1589/104/30-1-06 (περί
λήψης
μέτρων
πυροπροστασίας
σε
βιοτεχνικές
–
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις),
της
ΥΑ.Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488/24-6-09 (περί αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών
συστημάτων), της ΥΑ Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19-4-95 (περί διαδικασιών για έκδοση αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής) κλπ., σύμφωνα με τις οποίες η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας είναι
αρμόδια για την διενέργεια περιοδικών ή έκτακτων ελέγχων καθώς και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από
1/10/2018 έως 31/12/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ποσού
#4.450,63# ευρώ (για υπερωριακή απογευματινή εργασία εργάσιμων ημερών) και #3.242,62# ευρώ
(υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες),
σύνολο: #7.693,25# ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη μισθοδοτική κατάσταση και αναλυτικό πίνακα.

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».
 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).
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 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
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12503/224/14.1.2019 εισήγηση της Δ/νσγς Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας, από 1/10/2018
έως 31/12/2018, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,
ποσού #4.450,63# ευρώ (για υπερωριακή απογευματινή εργασία εργάσιμων ημερών) και
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#3.242,62# ευρώ (υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες), σύνολο: #7.693,25# ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη μισθοδοτική
κατάσταση και αναλυτικό πίνακα.
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
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

