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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 540/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 32681/471/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο &
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 540/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «πκπιήξσζε ηεο ππ. αξ. 96/2019 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
επηηξνπήο «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 1944/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο ΠΓΔ
γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έξγν
HARMONIA «Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and
Adriatic Seas HarmoNIA - Δλαξκφληζε θαη δηθηχσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κφιπλζεο ζην Ιφλην
θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα» θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 13.833,00 επξψ απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019» σο πξνο ηελ αλάζεζε ηνπ
έξγνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο – Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνχινπ Παξαζθεπή - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπφπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη χξκνο Γεψξγηνο Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 540/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 154ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
«πκπιήξσζε ηεο ππ. αξ. 96/2019 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ.
αξ. 1944/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο ΠΓΔ γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο
κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έξγν HARMONIA «Harmonization
and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas HarmoNIA Δλαξκφληζε θαη δηθηχσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κφιπλζεο ζην Ιφλην θαη ηελ Αδξηαηηθή
Θάιαζζα» θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 13.833,00 επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019» σο πξνο ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 32681/471/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο &
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτονηας σπόυη:
1. Σν άξζξν 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. Σελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016) θαζψο θαη ηηο ππ’ αξηζ. 165633/8-8-2017, 20686/1-2-2018 &
88897/18-5-2018 Απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ινλίνπ (Φ.Δ.Κ. 2953/η.Β'/29-8-2017, 387/η.Β΄/8-2-2018 & 2070/η.Β΄/7-6-2018) πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ αλσηέξσ
απφθαζε.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ πξνζαξκφζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ. 87/ηΑ΄/2010) φπσο 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).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
7. Σν Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) κε ην νπνίν νξίζζεθε ε «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη
ηελ εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
8. Σελ εγθχθιην 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
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).
9. Σελ ππ’ αξηζκφ 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
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10. Σελ ππ’ αξηζκφ 69641/869/14.3.2017 (ΦΔΚ 138 η. ΤΟΓΓ/23.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρεο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία φξηζε ηνλ Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
11. Σελ ππ΄ αξ. 184/14-11-2017 Απφθαζε (ΑΓΑ:Χ8ΒΓ7Λ6-ΤΤΚ) (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14-11-2017) ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2018» φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο θάησζη απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ: Σελ ππ’ αξηζ.
35/19-3-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο «Έγθξηζε Α΄ ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» (ΑΓΑ: ΧΠ147Λ6-Σ5Τ), Σελ ππ’ αξηζ. 37/3-42018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, «Έγθξηζε Β΄ ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» (ΑΓΑ: ΧΧΦΗ7Λ6-Σ5Α), Σελ ππ’ αξηζ. 56/274-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο «Έγθξηζε Γ΄ ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» (ΑΓΑ:6ΜΑΞ7Λ6-4ΥΝ), Σελ ππ’ αξηζ. 97/25-62018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο «Έγθξηζε Γ΄ ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» (ΑΓΑ: 7ΑΑΠ7Λ6-ΝΝ), Σελ ππ’ αξηζ. 107/167-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο «Έγθξηζε Δ΄ ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» (ΑΓΑ: 6ΘΗ87Λ6-ΠΑΦ).
12. Σελ ππ’ αξηζ. 31/15-2-2018 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε απνδνρήο θαη πινπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ
πξνηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αδξηαηηθή‐Ιφλην ADRION» (ΑΓΑ:
ΧΠ9Λ7Λ6-ΝΔ1).
13. Σν απφ 11-4-2018 εηαηξηθφ ζπκθσλεηηθφ (partnership agreement) ηνπ έξγνπ HARMONIA.
14. Σν απφ 09-03-2018 ζπκθσλεηηθφ (subsidy contract) κεηαμχ ηνπ επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ HarmoNIA (Δζληθφ
Ιλζηηηνχην Χθεαλνγξαθίαο & Πεηξακ. Φπζηθήο Ιηαιίαο) θαη ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
15. Σελ ππ' αξηζ. 140/28-08-2018 (ΑΓΑ: ΧΛΡΓ7Λ6-ΥΙ6) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ κέζσ δηαζπλνξηαθψλ/δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ Interreg V-A Διιάδα –
Ιηαιία 2014-2020, Interreg Adrion θαη Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020»
16. Σελ ππ. αξηζ. 229998/10552/31-7-2018 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 238120/10931/31-07-2018 (α/α απφθαζεο 2777) (ΑΓΑ: 6Τ3Α7Λ636Π) Απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο χςνπο γηα ηελ θάιπςε ηνπ
θφζηνπο ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεξσξηαθψλ δαπαλψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ έξγνπ HARMONIA.
17. Σν αξηζκ. 181992/8209/19-06-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ - Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ πεξί
εθηηκψκελεο δαπάλεο γηα κεληαία θαη σξνκίζζηα απαζρφιεζε ηνπ ππφ πξφζιεςε αηφκνπ κε ζχκβαζε έξγνπ.
18. Σελ αξηζκ. 201154/2494/14-09-2018 αλαθνίλσζε ππ' αξηζ. ΜΔ 2/2018 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ
ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ηεο ΠΓΔ (ΑΓΑ: ΦΛΛΑ7Λ6-Η30) πνπ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ελφο αηφκνπ γηα ην έξγν
HARMONIA (Κσδηθφο απαζρφιεζεο: 106) γηα ρξνληθή δηάξθεηα ζχκβαζεο έσο 22 κήλεο κε πεξίπνπ 7 ψξεο
απαζρφιεζεο αλά εκέξα.
19. Η ππ αξ. 1944/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έξγν HARMONIA
«Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas HarmoNIA Δλαξκφληζε θαη δηθηχσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κφιπλζεο ζην Ιφλην θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα» θαη
δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 24.000,00 επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο γηα ηα έηε 2018-2019» (ΑΔΑ ΨΗΠΓ7Λ6-Ξ6Τ)
20. Σελ σπ’ αρ. 228/15-11-2018 Απφθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
κε Θέκα «Έγκριζη Προϋπολογιζμού Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας έηοσς 2019».
21. Σελ ππ’ αξηζκ. 718/235/02-01-2019 Απφθαζε Γέζκεπζεο Πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, (Α/Α 340, ΑΔΑ: ΩΙΝΕ7Λ6-68Ε) πεξί θάιπςεο ηνπ θφζηνπο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
θαη ηελ θάιπςε ηελ ππεξσξηαθψλ δαπαλψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο νκάδαο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ "HARMONIA".
22. Σελ ππ’ αξηζκ. 96/2019 (9054/63/29-01-2019) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 1944/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο ΠΓΔ
γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έξγν HARMONIA
«Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas HarmoNIA Δλαξκφληζε θαη δηθηχσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κφιπλζεο ζην Ιφλην θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα» θαη
δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 13833,00 επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο γηα ην έηνο 2019».
23. Σελ απφ 12/02/2018 ζύμβαζης ανάθεζης έργοσ (ΑΓΑ:7ΝΡ77Λ6-1Ι3) γηα ηελ πξφζιεςε ηεο θ. Αλδξηάλαο
Αξαβαληηλνχ ζην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «HARMONIA».
Με ηελ αλσηέξσ (23) ζρεηηθή ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ ελφο αηφκνπ γηα ην έξγν HARMONIA θαη αλαηέζεθε ζηελ κ. Ανδριάνα Αραβανηινού ηοσ
Φφηίοσ ην έξγν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ επξσπατθνχ έξγνπ κε ηίηιν
«HARMONIA» ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ππ' αξηζ. ΜΔ 2/2018 (18 ζρεηηθφ).
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Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη απφ 12/02/2018 κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ 30/11/2019, κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ιφγσ παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ δηαζέζηκσλ ππνινίπσλ
ζηελ θαηεγνξία πξνζσπηθνχ.
Η δαπάλε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «HARMONIA» πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππ. αξηζ.
229998/10552/31-7-2018 πνιπεηήο βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ - Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ. χκθσλα κε ηελ νπνία γηα ην έηνο 2019 έρεη εθδνζεί ε κε α/α 340 αξηζ. Πξση. 718/235/2-1-2019
(ΑΔΑ: ΩΙΝΕ7Λ6-68Ε) απφθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο χςνπο ζηνλ ΚΑΔ 01.071.9919.01.1287.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ (23) ζρεηηθή ζχκβαζε ην θφζηνο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηεο θα. Αλδξηάλαο
Αξαβαληηλνχ γηα ην έξγν «HARMONIA» ππνινγίδεηαη ζε 13.833,00 εσρώ γηα ην έηνο 2019, πνπ παξνπζηάδεηαη
παξαθάησ
Δαπάνη για πρόζληυη προζφπικού για ηο
Έηος
«HARMONIA» (εσρώ)
2019
μέτρι ηοσ ποζού 13.833,00
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε γηα ηελ ζσμπλήρφζη ηης σπ αρ. 96/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 1944/2018 απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο ΠΓΔ γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο
έξγνπ γηα ην έξγν HARMONIA «Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian
and Adriatic Seas HarmoNIA -Δλαξκφληζε θαη δηθηχσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κφιπλζεο ζην Ιφλην θαη ηελ
Αδξηαηηθή Θάιαζζα» θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 13833,00 επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019» σο πξνο ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
θαη ηελ έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηεο θ. Αλδξηάλαο Αξαβαληηλνχ ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο αλάζεζεο έξγνπ
γηα ην έξγν «HARMONIA» και διάθεζη πίζηφζης ζσνολικού ποζού μέτρι 13.833,00 εσρώ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηo έηνο 2019.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ
ΚΑΕ 01.071.9919.01.1287 θαη γηα απηή ππάξρεη ε κε α/α 340 πνιπεηήο απφθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο
πίζησζεο (21. Στεη.).
ΣΥΝ : 1. Η κε α/α 340 πνιπεηήο απφθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο.
2. Πεξίιεςε ηεο απφ 12-02-2019 ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ
3. Αληίγξαθν ζχκβαζεο

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
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 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 32681/471/20.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνχ
ρεδηαζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1.

πκπιεξψλεη ηελ ππ αξηζκ. 96/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 1944/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
επηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο
έξγνπ γηα ην έξγν HARMONIA «Harmonization and Networking for contaminant assessment in the
Ionian and Adriatic Seas HarmoNIA - Δλαξκφληζε θαη δηθηχσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κφιπλζεο
ζην Ιφλην θαη ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα» θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 13.833,00
επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019» σο πξνο ηελ
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αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε.
2.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε κηζζνδνζίαο ηεο θ. Αλδξηάλαο Αξαβαληηλνχ ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο

αλάζεζεο έξγνπ γηα ην έξγν «HARMONIA» θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη
13.833,00 επξψ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ 2019 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ 01.071.9919.01.1287 θαη γηα απηή ππάξρεη ε κε α/α 340 πνιπεηήο απφθαζε
έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο πεξί θάιπςεο ηνπ θφζηνπο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη ηελ θάιπςε
ηελ ππεξσξηαθψλ δαπαλψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο νκάδαο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ "HARMONIA"
(ΑΓΑ: ΩΙΝΔ7Λ6-68Δ).
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο

Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ
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