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Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ
& Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1707/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 223391/13991/24.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο

Οηθνλνκηθνχ –

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ & Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1707/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ππαιιήισλ ησλ εηδηθψλ
εθινγηθψλ ζπλεξγείσλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ γηα ηελ
αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019, ησλ απηνδηνηθεηηθψλ
εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019 θαη δηάζεζε
πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ,
(442.750,00) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
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ΑΔΑ: Ψ3Τ47Λ6-ΙΚΔ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 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
24ε Ηνπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

χζηεξα

απφ

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 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. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεψξγηνο ηαζνχιηαο, 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, χξκνο Γεψξγηνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πχξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ζκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: Ψ3Τ47Λ6-ΙΚΔ
Απ. Απόθαζηρ 1707/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 28ο θέμα ηηρ ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ππαιιήισλ ησλ
εηδηθψλ εθινγηθψλ ζπλεξγείσλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ γηα ηελ
αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019, ησλ απηνδηνηθεηηθψλ
εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019 θαη δηάζεζε
πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ,
(442.750,00) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 223391/13991/24.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ & Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ, ε
νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππφςε :
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 Σξνπνπνίεζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με 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.
Με ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ
Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
πγθεθξηκέλα κε ηελ παξάγξαθν 1γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη
γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη
αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (Α' 42), ζε εμαηξεηηθά
επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
εγθχθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνίεζεθαλ
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ.
Με ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ γίλεηαη ε επηθχξσζε
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, κε ηελ νπνία 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.

ΑΔΑ: Ψ3Τ47Λ6-ΙΚΔ
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.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην, «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά
αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ. Παλαγηψηε Μπξάκνπ». Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά
ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 265933/28.12.2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ απφθαζε 39/2019 (5 ε πλεδξίαζε ζηηο
12.3.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Α’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Η απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε
κε ηελ ππ’ αξηζ. 56584/20.3.2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ απφθαζε 53/2019 (6ε πλεδξίαζε ζηηο 22.4.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην
Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Β’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Η απφθαζε
απηή αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 96119/7.5.2019 απφθαζε
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ απφθαζε
112/2019 (8ε πλεδξίαζε ζηηο 17.7.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Γ’
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο».
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 29 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄87) φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα άξζξα 6
θαη 27 αληίζηνηρα θαη ηνπ Ν.4555/2018 Μεηαξξπζκίζηεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»).
Η ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή ησλ βνπιεπηψλ, έρεη θσδηθνπνηεζεί κε ηα π.δ.96/2007
«Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ» (Α΄ 116) θαη
26/2012 «Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ» (Α΄ 57)
θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 25 θαη 131 απηψλ, φπσο ηζρχνπλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 5 θαη 9 ηνπ λ. 4255/2014 θαζνξίδεηαη ε εθινγή κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ (ΦΔΚ Α΄ 89).
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.. 38/2019 νξίζζεθε εκέξα δηεμαγσγήο θαη δηάξθεηαο ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ
εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (ΦΔΚ Α’ 64).
Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Π.Γ. 96/2007 «Δηδηθέο απνδεκηψζεηο» νξίδεηαη:
1. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ, θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ βνπιεπηηθψλ
εθινγψλ, ηε ζπγθέληξσζε, κεηάδνζε θαη έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη δπλαηφλ κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο λα ζπγθξνηνχληαη εηδηθά ζπλεξγεία απφ
ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο,
ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ θαη απφ ππαιιήινπο αξκνδηφηεηαο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ
ππεξεηνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη απφ ηνλ απνιχησο αλαγθαίν αξηζκφ
ππαιιήισλ άιισλ ππεξεζηψλ ή ησλ νηθείσλ, θαηά πεξίπησζε, δηθαζηεξίσλ θαη δήκσλ θαη θνηλνηήησλ κε
θαηαβνιή εηδηθήο απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Η απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εθφζνλ
βεβαηψλεηαη πξνζθνξά πξαγκαηηθήο εξγαζίαο.
2. Η ζπγθξφηεζε ησλ ζπλεξγείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαζψο θαη ν ηξφπνο
θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο, θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
6. Οη απνδεκηψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, πιελ απηψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηδηψηεο, ζεσξνχληαη σο έμνδα
θίλεζεο.
Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Δζσηεξηθψλ & Οηθνλνκηθψλ 36931/14.5.2019
(ΦΔΚ.1677Β’/14.5.2019), ζπγθξνηήζεθαλ εηδηθά εθινγηθά ζπλεξγεία πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ
κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019, ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ
2019 θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ινπλίνπ 2019. Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο νξίζζεθε ν
κέγηζηνο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηα εθινγηθά ζπλεξγεία αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα σο εμήο:
Αηησιναθαξλαλίαο 56, Αραΐαο 60 & Ηιείαο 42, θαζψο θαη ηξεηο (3) ππάιιεινη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ γξαθείνπ
θάζε Πεξηθεξεηάξρε, πιελ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο.
Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Δζσηεξηθψλ & Οηθνλνκηθψλ 36932/14.5.2019
(ΦΔΚ.1677Β’/14.5.2019) θαζνξίζζεθε ε εθινγηθή απνδεκίσζε ησλ εηδηθψλ εθινγηθψλ ζπλεξγείσλ πνπ ζα
απαζρνιεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ
εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019, ησλ
απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ινπλίνπ 2019». ηελ

ΑΔΑ: Ψ3Τ47Λ6-ΙΚΔ
παξάγξαθν Αε ηεο απφθαζεο νξίδεηαη φηη, ε εηδηθή εθινγηθή απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ (2.750,00).
Με ηελ απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο 150769/2254/17.5.2019 ζπγθξνηήζεθε εηδηθφ
εθινγηθφ ζπλεξγείν κε απνδεκίσζε απφ ππαιιήινπο ηεο Π.Δ. Αραΐαο.
Με ηελ απφθαζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο 156829/3221/23.5.2019
ζπγθξνηήζεθε εηδηθφ εθινγηθφ ζπλεξγείν κε απνδεκίσζε απφ ππαιιήινπο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο.
Με ηελ απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Ηιείαο 147919/3219/15.5.2019 ζπγθξνηήζεθε εηδηθφ
εθινγηθφ ζπλεξγείν κε απνδεκίσζε απφ ππαιιήινπο ηεο Π.Δ. Ηιείαο.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ην θφζηνο, γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ησλ ηξηψλ Δλνηήησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα εθινγηθά ζπλεξγεία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ
αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019, ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη ησλ
επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ινπλίνπ 2019, δίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ
ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ
ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΠΟΟ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ
ΓΑΠΑΝΖ

ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

56

2.750,00

154.000,00

ΑΥΑΨΑ

63

2.750,00

173.250,00

ΗΛΔΙΑ

42

2.750,00

115.500,00

ΤΝΟΛΑ

161

2.750,00

442.750,00

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε γηα ηελ:
Έγθξηζε πνζνχ θάιπςεο δαπάλεο ηεο εηδηθήο απνδεκίσζεο, φπσο νξίζζεθε κε ηελ
36932/14.5.2019 (ΦΔΚ.1677Β’/14.5.2019) Κ.Τ.Α., ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ησλ ηξηψλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, νη νπνίνη νξίζηεθαλ κε ηηο ππ’ αξηζ. 150769/2254/17.5.2019,
156829/3221/23.5.2019, 147919/3219/15.5.2019 απνθάζεηο ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Αραΐαο,
Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα εθινγηθά ζπλεξγεία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019, ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη
ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019 θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεηξαθνζίσλ
ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ, (442.750,00) επξψ, ε νπνία αλαιχεηαη αλά
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, φπσο ν αλσηέξσ πίλαθαο. Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πεξηθέξεηαο έηνπο 2019 θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ θάζε Δλφηεηα θαη εηδηθφηεξα ηνπο θνξείο θαη
Κ.Α.Δ. σο εμήο: 02.01.072.5262.01.1231, 02.02.073.5262.01.1231, 02.03.072.5262.01.0001 «Οδνηπνξηθά,
απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη κε ηε δηελέξγεηα εθινγψλ (ηξέρνλ έηνο)
(Λνηπέο Γαπάλεο)».
Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ππ’ αξηζ. 2809/223022/13964/24.7.2019 (ΑΓΑ:65ΡΓ7Λ6-ΣΧΑ),
2808/223038/13966/24.7.2019 (ΑΓΑ:6Τ77Λ6-ΦΑΒ), 2810/223049/13967/24.7.2019 (ΑΓΑ:66Ε17Λ6-ΦΡΓ)
απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.

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:
1. 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».
2. 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,

ΑΔΑ: Ψ3Τ47Λ6-ΙΚΔ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 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).
3. 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».
4. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5. 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.
6. 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/7-2-2017).
7. 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».
8. 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./23-3-2017).
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
10.
Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
11.
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)
12.
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).
13.
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 223391/13991/24.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ & Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ην πνζφ θάιπςεο δαπάλεο ηεο εηδηθήο απνδεκίσζεο, φπσο νξίζζεθε κε ηελ
36932/14.5.2019 (ΦΔΚ.1677Β’/14.5.2019) Κ.Τ.Α., ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ησλ ηξηψλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, νη νπνίνη νξίζηεθαλ κε ηηο ππ’ αξηζ.

ΑΔΑ: Ψ3Τ47Λ6-ΙΚΔ
150769/2254/17.5.2019,

156829/3221/23.5.2019,

147919/3219/15.5.2019

απνθάζεηο

ησλ

Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο θαη Ζιείαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα εθινγηθά
ζπλεξγεία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ
εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019, ησλ
απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαΐνπ 2019 θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ ηνπο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 2019
θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα
επξψ, (442.750,00) επξψ, ε νπνία αλαιχεηαη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, φπσο ν θαησηέξσ πίλαθαο.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ
ΔΚΛΟΓΗΚΧΝ
ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΠΟΟ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ
ΓΑΠΑΝΖ

ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

56

2.750,00

154.000,00

ΑΥΑΨΑ

63

2.750,00

173.250,00

ΗΛΔΙΑ

42

2.750,00

115.500,00

ΤΝΟΛΑ

161

2.750,00

442.750,00

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο έηνπο 2019 θαηά ην πνζφ πνπ
αλαινγεί

ζηελ

θάζε

Δλφηεηα

02.01.072.5262.01.1231,

θαη

εηδηθφηεξα

ηνπο

02.02.073.5262.01.1231,

θνξείο

θαη

Κ.Α.Δ.

02.03.072.5262.01.0001

σο

εμήο:

«Οδνηπνξηθά,

απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη κε ηε δηελέξγεηα εθινγψλ (ηξέρνλ
έηνο)

(Λνηπέο

Γαπάλεο)».

2809/223022/13964/24.7.2019
(ΑΓΑ:6Τ77Λ6-ΨΑΒ),

Γηα

ην

ζθνπφ

απηφ

έρνπλ

(ΑΓΑ:65ΡΓ7Λ6-ΣΩΑ),

2810/223049/13967/24.7.2019

εθδνζεί

νη

ππ’

αξηζ.

2808/223038/13966/24.7.2019

(ΑΓΑ:66Ε17Λ6-ΦΡΓ)

απνθάζεηο

αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
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
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεψξγηνο ηαζνχιηαο

