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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1666/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 193372/158/28.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Π.Γ.Δ. - Γηα ην ESMARTCITY

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1666/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «ESMARTCITY»
«Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking -Γεκηνπξγψληαο επθπέζηεξεο πφιεηο
ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπψζεσλ» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020
θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ
(1.323,30 €) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/04/2019 έσο 30/06/2019, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ
ιφγσ πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
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ΑΔΑ: 6ΚΧ17Λ6-ΑΣΙ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ 9ε
Ηνπιίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 203393/2100/5.7.2019 λφκηκε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο- 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 ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο
θαη Καπξάινο ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν θ. ηξαθφπνπινο ση. Αλαζηάζηνο γηα ην 1ν ζέκα
ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε.
Δπίζεο γηα ην ζέκα 64ν ηεο Ζκεξήζηα Γηάηαμεο παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Υξήζηνο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ,
νπξνχλεο Αλδξέαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΩΝ
ΔΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΔΗΟΤ, Π.Δ. ΖΛΔΗΑ ΔΣΟΤ 2017-2018»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:
5.000.000,00 € θαη ν Σδακαινχθαο Θεφδσξνο, λνκηθφο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΝΓΡΔΑ
ΚΑΗ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ ΝΗΚΗΑ ΝΗΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΗ ΑΒΔΣΔ».
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: 6ΚΧ17Λ6-ΑΣΙ
Απ. Απόθαζηρ 1666/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 134ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City
in the MED area through NETworking -Γεκηνπξγψληαο επθπέζηεξεο πφιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ
κέζσ δηθηπψζεσλ» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020 θαη δηάζεζεο πίζησζεο
ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ (1.323,30 €) γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 01/04/2019 έσο 30/06/2019, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο γηα ην
έηνο 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση 193372/158/28.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ηεο Π.Γ.Δ - Γηα ην ESMARTCITY, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ ΟΣΑ Β’.
2. Σελ απόθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, γηα ηνλ Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ. 87/ηΑ΄/2010) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
5 Αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξηθεξεηώλ ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»(ΦΔΚ 85/ηΑ΄/2012).
5. Σν Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) κε ην νπνίν νξίζζεθε ε «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
εγθύθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΖ-ΓΣΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
6. Σελ ππ’ αξηζκό 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πεξί κεηαβίβαζεο
αξκνδηόηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ζε Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
7. Σελ ππ’ αξηζκό 69641/869/14.3.2017 (ΦΔΚ 138 η. ΤΟΓΓ/23.3.2017) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία όξηζε ηνλ Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
8. Σελ ππ΄ αξ. 228/15-11-2018 Απόθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ:
6Ε067Λ6-Γ03) κε ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019».
9. Σελ ππ. αξηζκ. 410542/5080/20-12-2018 (ΦΔΚ 617Β/31-12-2018) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
«Καζηέξσζε ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξώλ εξγαζίαο έσο 31/12/2019, γηα ην κόληκν,
απνζπαζκέλν πξνζσπηθό, εηδηθνύο ζπλεξγάηεο, επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο θαη εηδηθνύο ζπκβνύινπο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο»
10. Σελ ππ. αξηζκ. 118269/600/17-04-2018 (ΑΓΑ: 73Υ67Λ6-ΕΒΥ) απόθαζε ηνπ Πε/ξρε πεξί νξηζκνύ ηεο νκάδαο
έξγνπ γηα ην ESMARTCITY όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 55348/404/20-02-2019
(ΑΓΑ: 9427Λ6-6ΔΘ).
11. Σελ ππ. αξηζκ. 8830/10/10-01-2019 (ΦΔΚ 259B/06-02-2019, ΑΓΑ:93ΔΓ7Λ6-1Β9) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε πνπ
αθνξά ζηελ θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο γηα ην έηνο 2019 γηα ην πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζηελ Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθξνηεί ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο: «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City
in the MED area through NETworking -Γεκηνπξγώληαο επθπέζηεξεο πόιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ
δηθηπώζεσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020.
12. Σελ ππ. αξηζκ. 98421/78/01.04.2019 (ΑΓΑ: 61ΖΥ7Λ6-ΜΤ9) απόθαζε ηεο Γ/λζεο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Φπζηθώλ Πόξσλ κε ζέκα «πγθξόηεζε ζπλεξγείνπ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Απξηιίνπ-Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2019, γηα ην
πξνζσπηθό ηεο Γ/λζεο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED area through
NETworking -Γεκηνπξγώληαο επθπέζηεξεο πόιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπώζεσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020» .
13. Σελ ππ. αξηζκ. 101384/796/03.04.2019 (ΑΓΑ: ΧΖ077Λ6-ΤΦΤ) απόθαζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ
Πξνγξακκαηηζκνύ κε ζέκα «πγθξόηεζε ζπλεξγείνπ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Απξηιίνπ-Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2019, γηα ην
πξνζσπηθό ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «ESMARTCITY- Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Γεκηνπξγώληαο επθπέζηεξεο πόιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπώζεσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Interreg Med 2014-2020».
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14. Σελ ππ. αξηζκ. 98944/370/02.04.2019 (ΑΓΑ: 6ΗΖΛ7Λ6-ΒΤ) απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «πγθξόηεζε ζπλεξγείνπ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Απξηιίνπ-Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2019 γηα ην
πξνζσπηθό ηεο Γ/λζεο Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «ESMARTCITY» «Enabling SMARTer City in the MED area through
NETworking - Γεκηνπξγώληαο επθπέζηεξεο πόιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπώζεσλ» ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020».
15. Σελ ππ. αξηζκ. 782/274/02.01.2019 (ΑΓΑ: 6Ε27Λ6-ΚΡΟ) α/α 344 απόθαζε αλάιεςεο δαπάλεο πνζνύ
30.000,00€ γηα ηελ θάιπςε ηζόπνζεο δαπάλεο ακνηβώλ θαηεγνξίαο «Staff –πξνζσπηθό» (πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαη
θάιπςε ππεξσξηαθώλ δαπαλώλ νκάδαο έξγνπ).
16. Σελ ππ. αξηζκ. ΠΓΔ/ΓΟΓΔ/21746/2118/30-01-2019 ζρεηηθή βεβαίσζε πίζησζεο ηεο Γ/λζε ΟηθνλνκηθνύΓεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ γηα εγγξαθή ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ΚΑΔ
02.01.071.9919.01.1295 πνζνύ 6.600,00 € γηα ηελ θάιπςε ηεο απνδεµίσζεο ηεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ
ππαιιήισλ πνπ απνηεινύλ ηελ νµάδα έξγνπ ηνπ ESMARTCITY.
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 181591/139/18.06.2019 βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο από 02/04/2019 έσο
18/06/2019, γηα ην κόληκν πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ ESMARTCITY.
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 191317/1539/26.06.2019 βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο από 04/04/201926/06/2019, γηα ην κόληκν πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ ESMARTCITY.
19. Σελ ππ’ αξηζκ. 187835/681/24.06.2019 βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο από 2/4/2019 σο
30/6/2019, γηα ην κόληκν πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο ηεο Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ ESMARTCITY.
Με δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη νη θαησηέξσ ώξεο αθνξνύλ ππεξσξηαθή απνγεπκαηηλή απαζρόιεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ κεηέρνπλ ζηελ νκάδα έξγνπ ESMARTCITY γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο
ππνρξεώζεη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ όπσο ζπλεξγαζία γηα παξαθνινύζεζε θαη πινπνίεζε θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζύληαμε αλαθνξώλ πξνόδνπ, ζπληνληζκό θαη νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
έξγνπ, δεκνζηόηεηα , επηθνηλσληαθόο ζρεδηαζκόο, θεθαιαηνπνίεζε θ.η.ι.
Παξαθαινύκε γηα:
Σελ έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 01/04/2019 έσο 30/06/2019, ηνπ
κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ:
«ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking -Γεκηνπξγώληαο επθπέζηεξεο
πόιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπώζεσλ» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020, ε
νπνία επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε απμεκέλσλ εξγαζηαθώλ αλαγθώλ πέξαλ ηνπ λόκηκνπ σξαξίνπ γηα ην ελ ιόγσ
έξγν θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηώλ επξώ θαη ηξηάληα ιεπηώλ (1.323,30€), σο ε
παξαθάησ θαηάζηαζε.
Ζ δαπάλε πνζνύ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηώλ επξώ θαη ηξηάληα ιεπηώλ (1.323,30€) βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ όπσο έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ έηνπο
2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΚΑΔ: 00.072.9919.01.1295. Γηα ηελ ελ ιόγσ δαπάλε έρεη εθδνζεί ε ππ’
782/274/02.01.2019 (ΑΓΑ: 6Ε27Λ6-ΚΡΟ) α/α 344 απόθαζε αλάιεςεο δαπάλεο πνπ θαηαρσξήζεθε κε α/α 344,
ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. Ν. Αραΐαο.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED
area through NETworking -Γεκηνπξγώληαο επθπέζηεξεο πόιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπώζεσλ» ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020
Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 01/04/2019 έσο 30/06/2019.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
Παπαζπύξνπ ππξίδσλ (Γ/λζε
Αλαπηπμηαθνύ Πξ/ζκνπ)
Παπαγηάλλε Κσλ/λα (Γ/λζε
Αλαπηπμηαθνύ Πξ/ζκνπ)
Μαθξή Μαξία (Γ/λζε Βηνκεραλίαο θαη
Φπζηθώλ Πόξσλ )
Μηραινπνύινπ Μαξία (Γ/λζε
Γηαθάλεηαο θαη Γηαθπβέξλεζεο)
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ

ΚΑΣ.

ΠΟΟ

ΠΔ (Μ.Κ.15)

411,00€

ΠΔ (Μ.Κ.12)

373,20€

ΠΔ (Μ.Κ.14)

398,40€

ΣΔ (Μ.Κ. 6)

140,70€
1.323,30€

Ζ 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 Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο

ΑΔΑ: 6ΚΧ17Λ6-ΑΣΙ
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «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».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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: 193372/158/28.06.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Π.Γ.Δ. - Γηα ην ESMARTCITY
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 01/04/2019 έσο 30/06/2019,
ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ
έξγνπ: «ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking Γεκηνπξγψληαο επθπέζηεξεο πφιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπψζεσλ» ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Interreg Med 2014-2020, ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ

ΑΔΑ: 6ΚΧ17Λ6-ΑΣΙ
εξγαζηαθψλ αλαγθψλ πέξαλ ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ γηα ην ελ ιφγσ έξγν θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ
ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ (1.323,30€), σο ε παξαθάησ θαηάζηαζε.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΤΠΔΡΩΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ:
«ESMARTCITY » «Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking -Γεκηνπξγψληαο
επθπέζηεξεο πφιεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ κέζσ δηθηπψζεσλ» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
Interreg Med 2014-2020
Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 01/04/2019 έσο 30/06/2019.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΚΑΣ.

ΠΟΟ

Παπαζπχξνπ ππξίδσλ (Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξ/ζκνπ)

ΠΔ (Μ.Κ.15)

411,00€

Παπαγηάλλε Κσλ/λα (Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξ/ζκνπ)

ΠΔ (Μ.Κ.12)

373,20€

Μαθξή Μαξία (Γ/λζε Βηνκεραλίαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ )

ΠΔ (Μ.Κ.14)

398,40€

Μηραινπνχινπ Μαξία (Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη
Γηαθπβέξλεζεο)

ΣΔ (Μ.Κ. 6)

140,70€

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ

1.323,30€

Ζ δαπάλε πνζνχ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ (1.323,30€) βαξχλεη ηηο
πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ φπσο έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΚΑΔ: 00.072.9919.01.1295. Γηα ηελ ελ ιφγσ
δαπάλε έρεη εθδνζεί ε ππ’ 782/274/02.01.2019 (ΑΓΑ: 6Ε27Λ6-ΚΡΟ) α/α 344 απφθαζε αλάιεςεο
δαπάλεο πνπ θαηαρσξήζεθε κε α/α 344, ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. Ν.
Αραΐαο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

