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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 336/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 43118/596/8.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 336/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ
24.678,40 επξώ από ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Έδξαο) θαη ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
13ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

43555/438/08.02.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Αξηζηεηδόπνπινο Υαξάιακπνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηαζνύιηαο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ., Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 336/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 98ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 24.678,40 επξώ από ηνπο
πξνϋπνινγηζκνύο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Έδξαο) θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Αραΐαο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 43118/596/8.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο ηεο Π.Γ.Δ., ε
νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Tελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/η.Β΄/30-12-2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010), ην
νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 Αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξηθεξεηψλ ηνπ Ν.4071/2012
«Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε
Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»(ΦΔΚ 85/ηΑ΄/2012), “Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ
δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην”.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά
πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε
εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145Α’/2016) «Αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκφ
2/100018/0026/30.12.2016 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΑΓΑ: ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ), θνηλνπνηήζεθαλ
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
6. Σελ ππ’ αξηζ. 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014 θαη κε ην απφ 25.8.2014
πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκφ 55961/643/1.3.2017 απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο φξηζε ηνπο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 1.3.2017 κέρξη ηελ 31.8.2019
(ΦΔΚ.111/η.ΤΟΓΓ/9.3.2017). Με ηηο ππ’ αξηζκφ 6302/60/9.1.2017 & 69923/876/14-3-2017 απνθάζεηο ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο κεηαβηβάζηεθαλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο
θαη ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαζψο θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο
πκβνχινπο αληίζηνηρα (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017).
7. Σελ ππ’ αξηζ. 2/1015/ΓΔΠ/5.1.2016 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ,
ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), θαζψο θαη ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ
θεθ. Α΄ ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη ζην άξζξν 7 νξίδεηαη φηη ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαιχπηεη ηνπο κφληκνπο θαη δφθηκνπο πνιηηηθνχο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, θαζψο θαη ηνπο
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ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πιελ ησλ άιισλ θαη ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκνη – Πεξηθέξεηεο).
8. Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018)
εγθξίζεθε ν Πξνυπνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 . Η Απφθαζε απηή, αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ
λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζ. 265933/28-12-2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ
θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ.28Α’/3.3.1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ξπζκίδεηαη ε
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ γηα αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ.
10. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΔΚ 54/η.Α΄/14-32012) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνπο θνξείο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λφκνπ 2190/1994 φπσο ηζρχεη (φπνπ εληάζζνληαη
θαη νη ΟΣΑ β΄ βαζκνχ θαη νη επηρεηξήζεηο απηψλ) απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ Α΄280).
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α΄/28.12.2009), ζηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο πνπ
αθνξνχλ ζέκαηα πιήξσζεο ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ.
12. Σελ ππ’ αξηζ. νηθ. 3449/5-2-2018 εγθχθιην (ΑΓΑ: ΦΡΓΜ465ΥΘ7-9ΘΧ), κε ηελ νπνία ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ δεηά ηα αηηήκαηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έηνπο 2018 ησλ ΟΣΑ α΄ θαη Β΄ βαζκνχ
λα ππνβιεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.
13. Σελ κε αξηζκφ 215/28-12-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΑΓΑ:
6Π317Λ6-1Ι3) «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έηνπο
2018», ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεηήζεθε ε έγθξηζε πξφζιεςεο είθνζη (20) αηφκσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (δηάξθεηαο 8 κελψλ) σο εμήο:
Γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
 1 ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
 1 ΠΔ Γεσπφλσλ
 1 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ (εηδηθφηεηαο νηθνλνκνιφγνπ)
 1 ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ (εηδηθφηεηαο ινγηζηή)
Γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο
 1 ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
 1 ΠΔ Κηεληάηξσλ
 1 ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
 1 ΠΔ Γεσπφλσλ
 1 ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ (εηδηθφηεηαο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο)
 2 ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ
Γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο
 1 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ
 1 ΠΔ Κηεληάηξσλ
 1 ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ
 1 ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ
 1 ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
 1 ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ
Γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο
 1 ΠΔ Κηεληάηξσλ
 1 ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
 1 ΠΔ Γεσπφλσλ
14. Σν κε αξηζ. πξση. 1402/48/24-1-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ην νπνίν απεζηάιεζαλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ
ηα αηηήκαηα ηεο ΠΓΔ, κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηελ πξφζιεςε είθνζη (20) αηφκσλ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (δηάξθεηαο 8 κελψλ), ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ απηά λα πξνσζεζνχλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζην πιαίζην
ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 3449/5-2-2018 εγθχθιην ηνπ
ηειεπηαίνπ (ΑΓΑ: ΦΡΓΜ465ΥΘ7-9ΘΧ).
15. Σν κε αξηζ. πξση. 28792/19-6-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ην νπνίν γλσζηνπνηήζεθε
ζηελ Τπεξεζία καο φηη κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο ΠΤ 33/2006 «Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα» (ΦΔΚ Α΄280),
εγθξίζεθε ε πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ, παξνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζηελ ΠΓΔ, θάλνληαο
πεξηθνπή ζην αξρηθφ καο αίηεκα. Ο εθ λένπ θαζνξηζκφο εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ
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πκβνχιην βάζε ησλ αληηζηνίρσλ αηηεκάησλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2018.
16. Σν άξζξν 20 ηνπ λ.4305/2014 (ΦΔΚ Α΄237), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 παξ.1
ηνπ λ.4554/2018 (ΦΔΚ Α΄ 130)ζχκθσλα κε ην νπνίν «Η πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζπληειείηαη ππνρξεσηηθά εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
Π.Τ.. 33/2006, φπσο ηζρχεη. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο νη ζπκβάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα
ζπλαθζνχλ θαη απαηηείηαη εθ λένπ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο».
17. Σελ ππ’ αξηζ. 112/2018 (13ε πλεδξίαζε ζηηο 16-7-2018) απφθαζή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηεζζάξσλ
(04) ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ
γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ, παξνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, σο εμήο»:
• 1 ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ
Ννκνχ Αηη/λίαο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Αηη/λίαο.
• 1 ΠΔ Γεσπφλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο
Γηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020.
• 2 ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ γηα γεληθέο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν άξζε θαηαπηψζεσλ, δηαγξακκίζεηο, απνκάθξπλζε ιαζπνξξνψλ, θαζαξηζκφο ραλδάθσλ θαη απνθαηάζηαζε
δηθηχνπ απνξξνήο ησλ δξφκσλ- θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ρηνλνπηψζεσλ) ηεο
ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ Γ/λζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Αραΐαο θαη Ηιείαο.
πγθεθξηκέλα γηα ηελ Έδξα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αραΐαο, νη εηδηθφηεηεο θαζνξίζηεθαλ σο εμήο:
Γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
1 ΠΔ Γεσπφλσλ
Γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο
1 ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ
18. Σελ ππ’ αξηζ. 42322/3533/8-2-2019 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
ηεο Π.Γ.Δ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηζηψζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ, χςνπο 24.678,40 επξψ, είλαη
εγγεγξακκέλεο ζηνλ ΚΑΔ 073.0342.01.1231 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ΙΓΟΥ: 19.544,00 € θαη ζηνλ
ΚΑΔ 073.0351.01.1231 Δηζθνξέο ζην ΙΚΑ: 5.134,40 € θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019
ηεο Έδξαο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Εισηγούμαστε
Σελ έγθξηζε δαπάλεο ηεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ (2 αηφκσλ) κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ νθηάκελεο δηάξθεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Έδξαο θαη ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο ηεο ΠΓΔ αλά αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, φπσο αλαθέξζεθαλ (ήηνη: 1 ΠΔ
Γεσπφλσλ & 1 ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ), νη νπνίνη εηδηθφηεξα ζα θαιχςνπλ επνρηθέο, παξνδηθέο
ή πξφζθαηξεο αλάγθεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 24.678,40 επξψ, ε νπνία βαξχλεη ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ηεο Έδξαο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019 θαη εηδηθφηεξα ηνλ θνξέα
073 θαη Κ.Α.Δ. 0342.01.1231 «Ακνηβέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Ι.Γ.Ο.Υ (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)»,
θαηά 19.544,00 επξψ θαη 0351.01.1231 «Δηζθνξέο ζην ΙΚΑ (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)», θαηά 5.134,40
επξψ.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
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αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 43118/596/8.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνίθεζεο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε ηεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ (2 αηόκσλ) κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ
Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ νθηάκελεο δηάξθεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Έδξαο
θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ. αλά αξηζκό θαη εηδηθόηεηα, όπσο αλαθέξζεθαλ
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(ήηνη: 1 ΠΔ Γεσπόλσλ & 1 ΓΔ Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ), νη νπνίνη εηδηθόηεξα ζα
θαιύςνπλ επνρηθέο, παξνδηθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ
24.678,40 επξώ, ε νπνία βαξύλεη ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηεο Έδξαο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019 θαη εηδηθόηεξα ηνλ θνξέα 073 θαη Κ.Α.Δ. 0342.01.1231 «Ακνηβέο
πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ι.Γ.Ο.Υ (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)», θαηά 19.544,00 επξώ θαη
0351.01.1231 «Δηζθνξέο ζην ΙΚΑ (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)», θαηά 5.134,40 επξώ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
ηαζνύιηαο Γεώξγηνο

