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Πάτρα 03 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ: 110950/1194
ΠΡΟΣ: Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε. – Για το
ESMARTCITY

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 904/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 110775/89/10-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 904/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού
προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου:
«ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στο πλαίσιο
του προγράμματος Interreg Med 2014-2020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων
τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.464,00 €) για το χρονικό διάστημα από 01/02/2019 έως
31/03/2019, από τον προϋπολογισμό του εν λόγω προγράμματος για το έτος 2019», 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. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά
μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. 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. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος 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 904 / 2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης του υπαλληλικού προσωπικού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «ESMARTCITY» «Enabling
SMARTer City in the MED area through NETworking - Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην
περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Med 20142020 και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ
(1.464,00 €) για το χρονικό διάστημα από 01/02/2019 έως 31/03/2019, από τον προϋπολογισμό του
εν λόγω προγράμματος για το έτος 2019».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 110775/89/10-04-2019 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. 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).
5. 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.
6. 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
7. 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.
8. Την υπ΄ αρ. 228/15-11-2018 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 6Ζ067Λ6-Γ03) με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2019».
9. Την υπ. αριθμ. 410542/5080/20-12-2018 (ΦΕΚ 617Β/31-12-2018) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως
31/12/2019, για το μόνιμο, αποσπασμένο προσωπικό, ειδικούς συνεργάτες, επιστημονικούς συνεργάτες και
ειδικούς συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ. αριθμ. 118269/600/17-04-2018 (ΑΔΑ: 73Χ67Λ6-ΖΒΧ) απόφαση του Πε/ρχη περί ορισμού της
ομάδας έργου για το ESMARTCITY όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
55348/404/20-02-2019 (ΑΔΑ: 94Σ27Λ6-6ΕΘ).
11. Την υπ. αριθμ. 8830/10/10-01-2019 (ΦΕΚ 259B/06-02-2019, ΑΔΑ:93ΕΓ7Λ6-1Β9) απόφαση
Περιφερειάρχη που αφορά στην καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2019 για το προσωπικό
που υπηρετεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του
προγράμματος: «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στα πλαίσια του
προγράμματος Interreg Med 2014-2020.
12. Την υπ. αριθμ. 48961/45/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΝ9Μ7Λ6-ΨΧΑ) απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων με θέμα «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας Φεβρουαρίου - Μαρτίου
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2019, για το προσωπικό της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in
the MED area through NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου
μέσω δικτυώσεων» στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Med 2014-2020» .
13. Την υπ. αριθμ. 51410/363/15.02.2019 (ΑΔΑ: 64Ι87Λ6-ΒΝΧ) απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού με θέμα «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019,
για το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «ESMARTCITY- Enabling SMARTer City in the MED area
through NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων»
στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Med 2014-2020».
14. Την υπ. αριθμ. 46957/171/12.02.2019 (ΑΔΑ: 97ΦΙ7Λ6-ΖΑΖ) απόφαση της Δ/νσης Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας ΦεβρουαρίουΜαρτίου 2019 για το προσωπικό της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer
City in the MED area through NETworking - Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της
Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Med 2014-2020».
15. Την υπ. αριθμ. 782/274/02.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΣ27Λ6-ΚΡΟ) α/α 344 απόφαση ανάληψης δαπάνης ποσού
30.000,00€ για την κάλυψη ισόποσης δαπάνης αμοιβών κατηγορίας «Staff –προσωπικό» (πρόσληψη
προσωπικού και κάλυψη υπερωριακών δαπανών ομάδας έργου).
16. Την υπ. αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/21746/2118/30-01-2019 σχετική βεβαίωση πίστωσης της Δ/νση ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ για εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2019 και συγκεκριμένα ΚΑΕ
02.01.071.9919.01.1295 ποσού 6.600,00 € για την κάλυψη της αποζηµίωσης της υπερωριακής εργασίας
των υπαλλήλων που αποτελούν την οµάδα έργου του ESMARTCITY.
17. Την υπ’ αριθμ. 103981/84/05-04-2019 βεβαίωση πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας από 14/02/2019
έως 31/03/2019, για το μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου ESMARTCITY.
18. Την υπ’ αριθμ. 104385/832/05-04-2019 βεβαίωση πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας από
15/02/2019-31/03/2019, για το μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου ESMARTCITY.
19. Την υπ’ αριθμ. 98918/369/02-04-2019 βεβαίωση πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας από 12/2/2019
ως 31/3/2019, για το μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης της Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου ESMARTCITY.
Με δεδομένο το γεγονός ότι οι κατωτέρω ώρες αφορούν υπερωριακή απογευματινή απασχόληση των
υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που μετέχουν στην ομάδα έργου ESMARTCITY για να
αντιμετωπίσουν τις αυξημένες υποχρεώσει στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω έργου όπως συνεργασία για
παρακολούθηση και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, οικονομική διαχείριση, σύνταξη αναφορών προόδου,
συντονισμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του έργου, δημοσιότητα , επικοινωνιακός σχεδιασμός,
κεφαλαιοποίηση κ.τ.λ.
Παρακαλούμε για:
Την έγκριση δαπάνης υπερωριακής εργασίας κατά την χρονική περίοδο από 01/02/2019 έως 31/03/2019,
του μόνιμου προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου:
«ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking -Δημιουργώντας
ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg
Med 2014-2020, η οποία επιβάλλεται για την αντιμετώπιση αυξημένων εργασιακών αναγκών πέραν του
νόμιμου ωραρίου για το εν λόγω έργο και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (1.464,00€), ως η παρακάτω κατάσταση.
Η δαπάνη ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.464,00€) βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του έργου όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
έτους 2019 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ: 00.072.9919.01.1295. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ’
782/274/02.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΣ27Λ6-ΚΡΟ) α/α 344 απόφαση ανάληψης δαπάνης που καταχωρήθηκε με
α/α 344, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου: «ESMARTCITY »
«Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην
περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Med 2014-2020
Για τη χρονική περίοδο από 01/02/2019 έως 31/03/2019.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παπασπύρου Σπυρίδων (Δ/νση
Αναπτυξιακού Πρ/σμου)
Παπαγιάννη Κων/να (Δ/νση
Αναπτυξιακού Πρ/σμου)
Μακρή Μαρία (Δ/νση Βιομηχανίας και
Φυσικών Πόρων )
Μιχαλοπούλου Μαρία (Δ/νση
Διαφάνειας και Διακυβέρνησης)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΚΑΤ.

ΠΟΣΟ

ΠΕ (Μ.Κ.15)

411,00€

ΠΕ (Μ.Κ.12)

373,20€

ΠΕ (Μ.Κ.14)

398,40€

ΤΕ (Μ.Κ. 6)

281,40€
1.464,00€

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.
 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».

ΑΔΑ: ΩΟΡΑ7Λ6-ΞΜΔ

 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: 110775/89/10-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη δαπάνη υπερωριακής εργασίας κατά την χρονική περίοδο από 01/02/2019 έως
31/03/2019, του μόνιμου προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει στην
ομάδα εργασίας του έργου: «ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED area
through NETworking -Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω
δικτυώσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Med 2014-2020, η οποία επιβάλλεται για
την αντιμετώπιση αυξημένων εργασιακών αναγκών πέραν του νόμιμου ωραρίου για το εν λόγω
έργο και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ
(1.464,00€), ως η παρακάτω κατάσταση.
Η δαπάνη ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.464,00€) βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού του έργου όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας του έτους 2019 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ: 00.072.9919.01.1295. Για την εν
λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ’ 782/274/02.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΣ27Λ6-ΚΡΟ) α/α 344 απόφαση
ανάληψης δαπάνης που καταχωρήθηκε με α/α 344, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής
της Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του έργου:

ΑΔΑ: ΩΟΡΑ7Λ6-ΞΜΔ

«ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων» στο πλαίσιο
του προγράμματος Interreg Med 2014-2020
Για τη χρονική περίοδο από 01/02/2019 έως 31/03/2019.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παπασπύρου Σπυρίδων (Δ/νση
Αναπτυξιακού Πρ/σμου)
Παπαγιάννη Κων/να (Δ/νση
Αναπτυξιακού Πρ/σμου)
Μακρή Μαρία (Δ/νση Βιομηχανίας
και Φυσικών Πόρων )
Μιχαλοπούλου Μαρία (Δ/νση
Διαφάνειας και Διακυβέρνησης)

ΚΑΤ.

ΠΟΣΟ

ΠΕ (Μ.Κ.15)

411,00€

ΠΕ (Μ.Κ.12)

373,20€

ΠΕ (Μ.Κ.14)

398,40€

ΤΕ (Μ.Κ. 6)

281,40€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1.464,00€

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

