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Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε
Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ ηεο
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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1456/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 183136/252/19.06.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1456/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπαλώλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο
Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Γ.Δ. θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ #67.317,10# επξώ, από ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο κελώλ ΑΠΡΙΛΙΟΤ-ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2019», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 6Ζ9Μ7Λ6-Ψ5Γ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ 28ε
Ινπλίνπ, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 185323/1883/20.06.2019 λόκηκε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
7. ύξκνο Γεώξγηνο-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθε ν θ. Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο,

Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1456 /2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 18ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «Έγθξηζε
δαπαλώλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Γ.Δ. θαη
δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ #67.317,10# επξώ, από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Αραΐαο κελώλ ΑΠΡΙΛΙΟΤ-ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 183136/252/19.06.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Τπνδνκώλ θαη
Γηθηύσλ ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λακβάλνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 159 186 θαη 282 παξ.1α ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 132/2010 (ΦΔΚ 225/η.Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 ηνπ Ν.3528/2007( ΦΔΚ 225/η.Α΄/27-12-2010) θαη 6 & 7 ηνπ Ν.3833/2010 (
ΦΔΚ 40/η.Α΄/15-3-2010).
4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20,34 θαη 35 ηνπ 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄16-12-2015), όπσο ηζρύνπλ .
5. Σελ ππ’ αξηζ. 2/1015/∆ΔΠ/5-1-2016 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθώλ (Α∆Α: ΨΑΔΦΗ-ΠΟ7).
6. Σελ αξηζµ. 51670/19-12-2001 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
∆ηαθπβέξλεζεο «Καζηέξσζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηερληθνύ εμνπιηζµνύ ησλ Ν.Α. ηεο ρώξαο ζε 24σξε
βάζε».
7. Σελ ππ’ αξηζ. νηθ. 410542/5080/20-12-2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε ∆πηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
6176/η.Β/31-12-2018).
8. Σελ ππ’ αξηζ. 277087/24-12-2018 (ΦΔΚ.6155/η.Β/31-12-2018) απφθαζε ηνπ Αζθνχληνο Καζήθνληα
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
«Καζνξηζκφο σξαξίνπ εξγαζίαο ζε 24σξε βάζε, θαζψο θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο,
ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019».
9. Σν γεγνλφο φηη έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζµφ ηεο Πεξηθέξεηαο ∆πηηθήο Διιάδαο πνζφ
1.078.000,00 επξψ (ΚΑΔ 0511 θαη 0512) (ππ’ αξηζ. 37954/17738/27-11-2018 βεβαίσζε ∆/λζεο
Οηθνλνµηθνχ Π.∆.Δ.), γηα ηελ θάιπςε ηζφπνζεο δαπάλεο.
10. Σηο ππ’ αξηζ.88883/6533/19-3-2019 888902/6534/19-3-2019 105453/7665/3-4-2019 105461/7666/3-42019 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ κε Α/Α1657, Α/Α1658 , A/A 2000,
A/A2001 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ θαη Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ (ΑΓΑ:ΧΘΞΦ7Λ6-6ΟΦ), (ΑΓΑ:62ΤΖ7Λ6-Δ6Β), (ΑΓΑ:94Μ47Λ6-ΚΡΥ) (ΑΓΑ:Φ0ΤΘ7Λ6-ΗΡΘ)
11. Σηο ππ’ αξηζ. 70345/1666/5-3-2019 69602/11113/5-3-2019 (ΑΓΑ:ΧΧ2377Λ6-ΝΞ7) (ΑΓΑ:ΦΧΦ47Λ6ΕΘΚ) απνθάζεηο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Καηαλνκή σξψλ ππεξσξηαθήο
απαζρφιεζεο απφ 5/03/2019 έσο 31/12/2019 ζην κφληκν θαη απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
12. Σν γεγνλόο όηη νη θάησζη ώξεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
αθνξνύλ έθηαθηεο θαη επείγνπζεο ππεξσξηαθέο αλάγθεο πέξαλ ηνπ λόκηκνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ ζε 24σξε
βάζε θαη κε εξγαζία ζε λπθηεξηλέο ώξεο, εκέξεο αξγίαο θαη Κπξηαθέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε
πξνζσπηθνύ θαη ηα λέα δεδνκέλα όπσο δηακνξθώζεθαλ ην έηνο 2019 (αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ,
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην νδηθό δίθηπν θαηόπηλ πιεκκπξώλ, θαηνιηζζήζεσλ, ππξθαγηώλ θ.ι.π.).
Η θαζηέξσζε κε απνδεκίσζε εξγαζίαο θαζ' ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ ησλ ππαιιήισλ,
επηηξέπεηαη κόλν γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηθώλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζώλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ. Γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ ε απόθαζε θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθδίδεηαη από ην Γήκαξρν
ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα ή ην εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο όξγαλν. ηηο απνθάζεηο απηέο θαζνξίδεηαη
ν αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη νη ώξεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζήο ηνπο κέζα ζηα όξηα
ησλ πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, κε επηηξεπνκέλεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ.
Οη αλσηέξσ απνθάζεηο δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρύνπλ από ηε δεκνζίεπζή
ηνπο. Αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ αξρηθώλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θαη εξγαζία
θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο είλαη δπλαηή κόλν κε απόθαζε ηνπ
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Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κεηά από αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηνπ δηαηάθηε, κε εμαίξεζε ηνπο Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη
δεύηεξνπ βαζκνύ.
Οη ώξεο ηεο απαζρόιεζεο θαζ' ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ νξίδνληαη αλά εμάκελν, ρσξίο λα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα
απμνκείσζεο
κεηαμύ
ησλ
δύν
(2)
εμακήλσλ
κέζα
ζην
έηνο,
σο
εμήο:
α. Απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή εξγαζία Γηα απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή εξγαζία κέρξη εθαηόλ είθνζη (120) αλά
ππάιιειν. Γηα ηα πιεξώκαηα αζζελνθόξσλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. νη σο άλσ ώξεο νξίδνληαη κέρξη δηαθόζηεο (200) αλά
ππάιιειν. β. Τπεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο. Γηα
ππεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, γηα ππαιιήινπο πνπ
αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ, βάζεη λόκνπ είηε όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα είηε ζε δσδεθάσξε ή
εηθνζηηεηξάσξε βάζε, κέρξη ελελήληα έμη (96) ώξεο γηα ηηο λπθηεξηλέο θαη κέρξη ελελήληα έμη (96) ώξεο γηα ηηο
Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλά ππάιιειν. Η σξηαία απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ
απαζρνινύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ νξίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απνγεπκαηηλώλ σξώλ θαη κέρξη ηελ 22ε ώξα, ίζε κε ην σξνκίζζην.
β) Γηα λπθηεξηλή εξγαζία εξγάζηκσλ εκεξώλ πνπ παξέρεηαη από ηελ 22ε ώξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην
σξνκίζζην
απμεκέλν
ηξηάληα
ηνηο
εθαηό
(30%).
γ) Γηα εξγαζία εκεξήζηα ή λπθηεξηλή, πνπ παξέρεηαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο:
αα) Από ηελ 6ε πξσηλή κέρξη ηελ 22ε ώξα, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%). ββ) Από
ηελ 22ε ώξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηό (45%).
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο ζηνπο Γεληθνύο θαη ζηνπο Αλαπιεξσηέο Γεληθνύο Γξακκαηείο
Τπνπξγείνπ,
ζηνπο
Δηδηθνύο
Γξακκαηείο
Τπνπξγείνπ.
Δπηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο Α1, 2 θαη 3, ζηνπο
εηδηθνύο ζπκβνύινπο, εηδηθνύο ζπλεξγάηεο θαη επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ
Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ.
13.Με ηελ ππ’ αξηζ. 394219/4889/14-12-2018 (ΦΔΚ 6028/Σβ/31-12-2019) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Καζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο ζε 24σξε βάζε ηεο Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ησλ ηκεκάησλ απηψλ»
14. Σελ ππ’ αξηζκφ 98273/2374/1-4-2019 απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Γ.Δ. κε
ηελ νπνία νξίζηεθε ε ζπγθξφηεζε ζπλεξγείνπ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο κφληκνπ θαη απνζπαζκέλνπ
πξνζσπηθνχ .
Με δεδνκέλε ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ππεξσξηαθνύ έξγνπ θαη ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επεηγνπζώλ ππεξεζηαθώλ
αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ζθνπνύ ησλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Καηφπηλ απηψλ:
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Γηα ηελ έγθξηζε δαπαλώλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Γ.Δ. θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ #67.317,10# επξώ, από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Αραΐαο κελώλ ΑΠΡΙΛΙΟΤ-ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2019 »
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ
# 67.317,10# €.
Η πξνθαινύκελε δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ησλ εηδηθώλ θνξέσλ 00.310. κε πνζό 16.500,00 επξώ ΚΑΔ 0511,
00.310 κε πνζό 23.800,00 επξώ Κ.Α.Δ. 0512, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκό 88883/6533//19-3-2019
Α/Α1657, 88890/6534/19-3-2019 Α/Α1658, 00.310. κε πνζό 15.800,00 επξώ ΚΑΔ 0511.00310 κε πνζφ 16.000,00
Δπξψ θαε 0512, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκ. 105453/7665/3-4-2019 Α/Α2000,105461/7666/3-4-2019
Α/Α2001 απνθάζεηο, αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
Η έθδνζε ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο αηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζθνπνί ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Έξγσλ Π.Γ.Δ. , όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 4309/η.Β/30-12-2016).

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

ΑΔΑ: 6Ζ9Μ7Λ6-Ψ5Γ
Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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: 183136/252/19.06.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Τπνδνκώλ
θαη Γηθηύσλ ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Γ.Δ. θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ #67.317,10# επξώ, από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο κελώλ ΑΠΡΙΛΙΟΤ-ΜΑΙΟΤ-ΙΟΤΝΙΟΤ 2019.

ΑΔΑ: 6Ζ9Μ7Λ6-Ψ5Γ
Η πξνθαινύκελε δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ησλ εηδηθώλ θνξέσλ 00.310. κε πνζό 16.500,00 επξώ
ΚΑΔ 0511, 00.310 κε πνζό 23.800,00 επξώ Κ.Α.Δ. 0512, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκό
88883/6533//19-3-2019 Α/Α1657, 88890/6534/19-3-2019 Α/Α1658, 00.310. κε πνζό 15.800,00 επξώ
ΚΑΔ 0511.00310 με ποζό 16.000,00 Δςπώ καε 0512, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζκ.
105453/7665/3-4-2019 Α/Α2000,105461/7666/3-4-2019 Α/Α2001 αποθάζειρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ.
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
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

