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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1461/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 178031/504/13.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηεο
Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1461/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο
ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ Γηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, θαηά ηνπο
κήλεο Απξίιην-Μάην-Ινύλην 2019 θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.630,76 επξώ, από ηνλ
Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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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 1461 /2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 23ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν: «Δηζήγεζε
γηα έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ Γηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην-Ινύλην 2019 θαη δηάζεζε πίζησζεο
ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.630,76 επξώ, από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 178031/504/13.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία
αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνονηας σπόψη:
χκθσλα κε ηηο 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’.
Με ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ Σξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
χκθσλα κε ηηο 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», 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.
χκθσλα κε ηηο 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), 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».
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) νξίζζεθε ε «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη
κε ηελ εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην
φξγαλν ηνπ θνξέα.
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε
επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, αλαθεξχρηεθαλ ν
Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη κε ηελ 456/2014 δηφξζσζε − ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην απφ
25.8.2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ. 253511/3946/3.10.2016 (ΦΔΚ.555 η.ΤΟΓΓ/18.10.2016) απφθαζε ηνπ ν
Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο, ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 246014/4155/11.9.2014 απφθαζε ηνπ
(ΦΔΚ603/ΤΟΓΓ/1-10-2014) πεξί νξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο ηζρχεη κεηά
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε ηελ ππ’ αξηζ. 279404/4443/27.10.2015 απφθαζε ηνπ ηδίνπ (ΦΔΚ796 η.ΤΟΓΓ/6.11.2015).
Με ηελ ππ’ αξηζκφ. νηθ.6296/59/9.1.2017 (ΦΔΚ.211Β’/30.1.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε κεηαβηβάζηεθαλ
αξκνδηφηεηεο α) ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
θαη β) ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σελ αξ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
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Σελ αξ. 277087/24-12-2018(θεθ 6155/Β/31-12-2018) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Καζνξηζκφο σξαξίνπ 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».
Σελ αξ. 410542/5080/20-12-2018 (ΦΔΚ 6176/Β/31-12-2018) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
«Καζηέξσζε ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο, Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο έσο 31-12-2019, γηα ην κφληκν,
απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ θαη εηδηθνχο ζπκβνχινπο, εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
Σελ αξηζκ. πξση. 69569/1109/5-3-2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Καηαλνκή σξψλ
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο απφ 5-3-2019 έσο 31-12-2019, ζην κφληκν θαη απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο
Κηεληαηξηθήο ηεο ΠΓΔ»
Σελ αξηζκ. πξση. 69641/869/14-3-2017 «Οξηζκφο Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.ΤΟΓΓ)23-3-2017).
Σελ αξηζκ. πξση. 69926/876/14-3-2017 (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρεο.
Σελ αξ. πξση. 73333/5413/20-3-2019 Βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ- Γεκνζηνλνκηθνχ
Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. θαη ηηο αλαιήςεηο πίζησζεο: Σηο αξηζκ. πξση. 83589/6120/8-3-2019 α/α 1574 (ΑΓΑ: 75ΤΑ7Λ643Β) θαη 83593/6122/8-3-2019 α/α 1575 (ΑΓΑ: ΧΜΛΘ7Λ6-ΥΚΟ)- Απνθάζεηο δέζκεπζεο πίζησζεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη θαησηέξσ ψξεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο αθνξνχλ έθηαθηεο θαη επείγνπζεο ππεξσξηαθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε
πξνζσπηθνχ θαη ηα λέα δεδνκέλα γηα ην έηνο 2019(Πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ζε εγθαηαζηάζεηο ηξνθίκσλ δσηθήο
πξνέιεπζεο- ηπξνθνκείσλ, ςπθηηθψλ απνζεθψλ, ζθαγείσλ, κνλάδσλ δηαρείξηζεο δσηθψλ ππνπξντφλησλ,
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο, θιπ-, νη νπνίνη έιεγρνη είλαη ηδηαίηεξα δηεμνδηθνί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη απαηηνχλ, αθελφο κελ πνιχ ρξφλν επηηφπηνπ ειέγρνπ, αιιά θαη αλαιπηηθή έθζεζε
ειέγρνπ ζηελ ζπλέρεηα, έιεγρνη ζηελ ιηαληθή πψιεζε θαη ζηελ δηαθίλεζε δψλησλ δψσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, απνινγηζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΓΔ.
Δπηπιένλ δηελεξγνχληαη δξάζεηο γηα ηελ νδψδε δεξκαηίηηδα ησλ βννεηδψλ, εθαξκνγή ζρεδίνπ εθηάθηνπ αλάγθεο),
εηζεγνχκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο:
Γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δ/νζης Κηηνιαηρικής
ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.630,76 εσρώ απφ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ
πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο
θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην-Ινχλην 2019 ζπλνιηθήο δαπάλεο 3.630,76 επξψ, σο ε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε.
Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηηο εγγεγξακκέλεο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, πηζηψζεηο ηνπ
Δηδηθνχ Φνξέα 00.292 ΚΑΕ 0511.01.01.1122 πνζνχ 2.202,94 εσρώ και ΚΑΕ 0512.01.1122 ποζού 1.427,82 εσρώ
γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη βεβαησκέλε χπαξμε πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.

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’ 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).

ΑΔΑ: 6ΥΠΧ7Λ6-9ΙΣ

 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: 178031/504/13.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.630,76 επξώ από ηνλ
Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθώλ
αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ησλ
ππαιιήισλ ηεο Γηεύζπλζεο θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην-Ινύλην 2019, ζπλνιηθήο δαπάλεο 3.630,76
επξώ.

ΑΔΑ: 6ΥΠΧ7Λ6-9ΙΣ

Οη δαπάλεο βαξύλνπλ ηηο εγγεγξακκέλεο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, πηζηώζεηο ηνπ
Δηδηθνύ Φνξέα

00.292 ΚΑΔ 0511.01.01.1122 πνζνύ 2.202,94 επξώ θαη ΚΑΔ 0512.01.1122 πνζνύ

1.427,82 επξώ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη βεβαησκέλε ύπαξμε πίζησζεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2019.
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

