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Πάτρα 18 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 55106/576
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Αναπτυξιακού
ΚΟΙΝ.:
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος &
Υποδομών της Π.Δ.Ε. –Τμήμα
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 536/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 54710/400/19.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. –Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 536/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των
28.450,00€ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό
διάστημα έως 24 μήνες, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Κοινές πρωτοβουλίες για την
αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω
κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme
area through cinema (CIAK)» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020»
(MIS:5003582)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

66959/707/1.3.2019 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. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Βεργοπούλου Παρασκευή-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκε οι κ.κ.

Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος, Καρδάρα Ευσταθία και Σύρμος Γεώργιος 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: 536/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 150ο θέμα στην ημερήσια διάταξη με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 28.450,00€ για σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, στα
πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της
δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)» του
διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020» (MIS:5003582)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 54710/400/19.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. –Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής
Ανάπτυξης, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 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)
5. Την υποπαράγραφο Δ9 του Ν.4336/14-8-2015 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας».
6. Το ΦΕΚ 281/τ.β΄/07-02-2017 περί εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.
7. Το ΦΕΚ.138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017 περί «ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
8. Το ΦΕΚ 1018/τ.β΄/24-03-2017 περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη ΔΕ και σε Περιφερειακούς Συμβούλους ΔΕ».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 100- 103 του Ν. 4270/2017 «Διαδικασία έκδοσης Χ.Ε. Προπληρωμής»
10.Τ ου Π.Δ. 470/75 «περί υποχρεώσεων & ευθυνών υπολόγων Χ.Ε.Π.»
11.Την υπ΄ αρ. 184/14.11.2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον
προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2018» (Νόμιμη, με την υπ’ αρ.293717/29-11-2017 Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) και την υπ’ αρ. 218/2017 Απόφαση
(19η Συνεδρίαση στις 14-11-2017) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία ενέκρινε το « Ολοκληρωμένο
Πλαίσιο Δράσης της Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2018, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2018,
καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία –«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών – Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε. και την ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας
του Ν.Π.Δ.Δ.της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία –«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», όπως
αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αρ. 1348/2017 & 1796/2017 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
12.Την υπ.αριθμ. 33/2018 (ΑΔΑ: 69ΤΡ7Λ6-ΗΗΤ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλί0υ Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση αποδοχής & υλοποίησης
εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg V/A
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση)».
13.Την υπ’αριθμ. 35/19-03-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Α΄
τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018»
14.Την υπ’αριθμ.105789/517/03-04-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα
Ορισμός υπευθύνων υλοποίησης και ομάδων έργου των εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα
– Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
15.Την υπ’ αριθ. 47/25-4-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Προσδιορισμός του
ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση
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μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων» (ΑΔΑ:
6ΤΡΒ7Λ6-461).
16.Το από 16/4/2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ του επικεφαλής του έργου CIΑΚ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία
2014-2020.
17.Την υπ’ αριθμ. 237983/10917/16-8-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
18.Την υπ’ αριθ. ΣΜΕ 2/2018 (A.Π. 201154/2494/14-09-2018) Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Ευρωπαϊκής διακρατικής / διασυνοριακής συνεργασίας (ΑΔΑ:
ΨΛΛΑ7Λ6-Η30).
19.Τον από 18-10-2018 πίνακα επιτυχόντων της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 2/2018 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109: ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ).
20.Το από 14-02-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας περί αποδοχής της πρόσληψης από την
κ.Στυλιανή Κατσαβού
21.Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΠΔΕ για το έτος 2019, ποσό 20.000,00 ευρώ ,με
την υπ’ αριθμ. 2314/556/4-1-2019 (α/α 455) απόφαση ανάληψη δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ
01.071.9919.01.1285, για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης αμοιβών κατηγορίας «Staff –προσωπικό» που
αφορούν την κάλυψη του κόστους της πρόσληψης προσωπικού και των υπερωριακών δαπανών της ομάδας του
έργου (ΑΔΑ: 6BPB7Λ6 -0ΩΡ)
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας
τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and
valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)» του διακρατικού προγράμματος
Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020» (MIS:5003582), η Δ/νση Διοίκησης εξέδωσε την υπ. αριθμ.
201154/2494/14-9-2018 (AΔΑ:ΨΛΛΑ7Λ6-Η30) ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ως εξής:
• 1(ένα) άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΚΩΔ:109)
Τα κύρια αντικείμενα απασχόλησης για τα άτομα με τα οποία θα συναφθούν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για
κάθε έργο είναι:
- Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου
-Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή τεχνικών και οικονομικών αναφορών προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τεχνική επιμέλεια παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου
- Υποστήριξη στον συντονισμό / διοίκηση της Ομάδας Έργου για την ορθή υλοποίηση των δράσεων
και των παραδοτέων του έργου, που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ως συμμετέχοντα / επικεφαλής Εταίρου
- Υποστήριξη στον συντονισμό / υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας Φορέων, οργάνωση και υλοποίηση
των προγραμματισμένων συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας για την ορθή υλοποίηση δράσεων
έργου, καταγραφή πρακτικών των προγραμματισμένων συναντήσεων
- Υποστήριξη στην παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμού, ποιοτικό έλεγχο
- Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς
τεχνογνωσίας
- Συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με το
πλάνο του έργου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προετοιμασία αναγκαίου υλικού
- Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης
Ο κύριος στόχος του έργου CIAK είναι να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών με την
εφαρμογή πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα και βελτιώνοντας την πληροφόρηση
για την εικόνα αυτών των περιοχών και της φυσικής ομορφιάς τους. Το έργο προβλέπει ένα σημαντικό
πρόγραμμα διασυνοριακών δραστηριοτήτων σχετικά με τη χρήση του τομέα της οθόνης ως καταλύτη για την
ανάπτυξη του τουρισμού. Η κύρια προσδοκώμενη αλλαγή αφορά την βελτίωση της ελκυστικότητας της
περιοχής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο με τη
φιλοξενία πληρώματος ταινιών ή άλλων γεγονότων, φιλοξενώντας αυξημένο αριθμό επισκεπτών και
παράγοντας νέες βιώσιμες υπηρεσίες για τους τουρίστες. Τα κύρια αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου για
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι:
 Η δημιουργία ενός τοπικού γραφείου (Film Office) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη των
αναγκών διασύνδεσης μεταξύ των αλλοδαπών παραγωγών ταινιών και της τοπικής αγοράς και διοίκησης,
 Η υποστήριξη στο δίκτυο των φεστιβάλ της περιοχής παρέμβασης , εκπαιδευτικές δραστηριότητες κτλ.
Η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου για αμοιβή του υπό πρόσληψη ατόμου εκτιμάται στο ποσό των 28.450,00€
για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες.
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Η ημερομηνία έναρξης του έργου CIΑΚ είναι 16/4/2018 με χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης 24 (είκοσι
τεσσάρων) μηνών, δηλαδή περατώνεται στην 15/04/2020.
Ως εκ τούτου, το υπό πρόσληψη άτομο έχει ως καταληκτική ημερομηνία απασχόλησης τις 15/4/2020, με
δυνατότητα παράτασης της απασχόλησης λόγω τυχόν παρατάσεως υλοποίησης του έργου και των διαθεσίμων
υπολοίπων στην κατηγορία προσωπικού.
Κατόπιν της ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε 2/2018 και την οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων (ΚΩΔ:109), το υπό
πρόσληψη άτομο είναι η κ.Στυλιανή Κατσαβού του Αναστασίου (ΑΦΜ 070696004).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 28.450,00 € για σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα έως 24 μήνες, στα
πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας
τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and
valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)» του διακρατικού προγράμματος
Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020» (MIS:5003582), ως εξής:
1 (ένα) άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΚΩΔ:109 ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε 2/2018), και
συγκεκριμένα η κ.Στυλιανή Κατσαβού του Αναστασίου (ΑΦΜ 070696004).
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους έχει
αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Το ποσό των 28.450,00€ θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019 και 2020
(ΚΑΕ 01.071.9919.01.1285).

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).
 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.

ΑΔΑ: ΨΣΝΩ7Λ6-ΧΣΨ

 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:

54710/400/19.2.2019

εισήγηση

της

Δ/νσης

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε. –Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των 28.450,00 € για
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού, για χρονικό διάστημα
έως 24 μήνες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και
αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου –
Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through
cinema (CIAK)» του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Ιταλία IV 2014-2020»
(MIS:5003582), ως εξής:1 (ένα) άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (ΚΩΔ:109
ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε 2/2018), και συγκεκριμένα η κ. Στυλιανή Κατσαβού του Αναστασίου (ΑΦΜ
070696004).
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ.

ΑΔΑ: ΨΣΝΩ7Λ6-ΧΣΨ

Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74
για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Το ποσό των 28.450,00€ θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών
2019 και 2020 (ΚΑΕ 01.071.9919.01.1285).
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
Η Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

