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Απ. Ππωη:295294/2855
ΠΡΟ:

Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2362/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:295035/2732/09-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2362/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο
Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «Κνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο
δπλαηφηεηαο ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ θηλεκαηνγξάθνπ – Common
Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema
(CIAK)» (MIS:5003582) θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ εμαθνζίσλ ζαξάληα πέληε επξψ
θαη νγδφληα ιεπηψλ (645,60€) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γ’ ηξηκήλνπ 2019, απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ
Π.Γ.Δ έηνπο 2019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00 κ. ζηα Γξαθεία ηεο
Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
316043/3030/25.10.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε
ζε φια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ
επί ηνπ ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

6.
7.
8.
9.

Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Υαξνθφπνο Αληψληνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Κσζηαθφπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη ηαθηηθά
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. Μεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη Λχηξαο Ισάλλεο.

Υξέε γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άζθεζε ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν θ. Κξελίδεο Ηιίαο, Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ., θαη ν θ. Καξχδεο Αξηζηείδεο απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2362/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 23ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ
έξγνπ: «Κνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπξηζκνχ ηεο
πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ θηλεκαηνγξάθνπ – Common Initiatives to AcKnowledge and
valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)» (MIS:5003582) θαη
δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ εμαθνζίσλ ζαξάληα πέληε επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ (645,60€)
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Γ’ ηξηκήλνπ 2019, απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Π.Γ.Δ έηνπο 2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:295035/2732/09-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σηο 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’.
2. ηελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πνπ ηξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ.4309 Β’/30.12.2016) φπσο ηζρχεη.
3. 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.
4. Σν 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.
5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ εγθχθιην
2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΖ-ΓΣΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο
ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο απφθαζεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο
απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα».
6. Σελ 313/ 2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, κε ηελ νπνία αλαθεξχρζεθαλ ν
Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2019-2023.
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 258207/3469/3-9-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η.
ΤΟΓΓ/09-09-2019) «Oξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Γπηηθήο Διιάδαο».
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19-09-2019 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 228/15-11-2018 (ΑΓΑ: 6Ε067Λ6-Γ03) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
10. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3205/2003 (ΦΔΚ.297Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3833/2010(ΦΔΚ.40Α’), ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε,
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.3986/2011(ΦΔΚ.152Α’), έρεη σο εμήο: «Οη θαηά ηα σο
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άλσ ψξεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο αλά
ππάιιειν».
11. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ.176Α’/16.12.2015) ηζρχνπλ ηα εμήο:
a. Ζ θαζηέξσζε κε απνδεκίσζε εξγαζίαο θαζ' ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ησλ ππαιιήισλ,
επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ε απφθαζε θαζηέξσζεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο εθδίδεηαη απφ ην Γήκαξρν
ή ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, αληίζηνηρα ή ην εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο φξγαλν. ηηο απνθάζεηο απηέο θαζνξίδεηαη ν
αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ψξεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζήο ηνπο κέζα ζηα φξηα ησλ
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, κε επηηξεπνκέλεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ.
b. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή
ηνπο. Αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ αξρηθψλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία θαη εξγαζία
θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο είλαη δπλαηή κφλν κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ δηαηάθηε, κε εμαίξεζε ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ βαζκνχ.
c. Οη ψξεο ηεο απαζρφιεζεο θαζ' ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ νξίδνληαη αλά εμάκελν, ρσξίο λα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο κεηαμχ ησλ δχν (2) εμακήλσλ κέζα ζην έηνο, σο εμήο:
α. Απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή εξγαζία, Γηα απνγεπκαηηλή ππεξσξηαθή εξγαζία κέρξη εθαηφλ είθνζη (120) αλά
ππάιιειν. Γηα ηα πιεξψκαηα αζζελνθφξσλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β. νη σο άλσ ψξεο νξίδνληαη κέρξη δηαθφζηεο (200) αλά
ππάιιειν. β. Τπεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο. Γηα
ππεξσξηαθή εξγαζία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, γηα ππαιιήινπο πνπ
αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ είηε φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα είηε ζε δσδεθάσξε ή
εηθνζηηεηξάσξε βάζε, κέρξη ελελήληα έμη (96) ψξεο γηα ηηο λπθηεξηλέο θαη κέρξη ελελήληα έμη (96) ψξεο γηα ηηο
Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλά ππάιιειν. Ζ σξηαία απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ
πνπ απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ νξίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απνγεπκαηηλψλ σξψλ θαη κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην.
β) Γηα λπθηεξηλή εξγαζία εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην
σξνκίζζην απμεκέλν ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%).
γ) Γηα εξγαζία εκεξήζηα ή λπθηεξηλή, πνπ παξέρεηαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο:
αα) Απφ ηελ 6ε πξσηλή κέρξη ηελ 22ε ψξα, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). ββ)
Απφ ηελ 22ε ψξα κέρξη ηελ 6ε πξσηλή, ίζε κε ην σξνκίζζην απμεκέλν θαηά ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ (45%).
12. Σελ αξ. 37844/279/5-2-2019 (ΦΔΚ. 488/η.Β/19-2-2019, ΑΓΑ: ΧΑΗ47Λ6-7ΥΘ) απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε πνπ
αθνξά ηελ “Καζηέξσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο γηα ην έηνο 2019 γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζπγθξνηεί ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο: «Κνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ
θηλεκαηνγξάθνπ – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area
through cinema (CIAK)» ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο Interreg Διιάδα-Ηηαιία V/A 2014-2020»
(MIS:5003582)
13. Σελ ππ’ αξηζ. 105789/517/03-04-2018 (ΑΓΑ: 7ΝΞΚ7Λ6-6ΑΥ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Οξηζκφο ππεπζχλσλ πινπνίεζεο θαη νκάδσλ έξγνπ Interreg V/A Διιάδα-Ηηαιία 2014-2020
(1ε Πξφζθιεζε) ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
14. Σν γεγνλφο φηη έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠΓΔ πνζφ 20.000,00 επξψ (κε ηελ ππ’ αξηζκ.
2314/556/4-1-2019 απφθαζε (α/α 455) αλάιεςε δέζκεπζεο πίζησζεο) ζηνλ ΚΑΔ 01.071.9919.01.1285, γηα ηελ
θάιπςε ηζφπνζεο δαπάλεο ακνηβψλ θαηεγνξίαο «Staff –πξνζσπηθφ» πνπ αθνξνχλ ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεξσξηαθψλ δαπαλψλ ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ(ΑΓΑ: 6BPB7Λ6 -0ΧΡ ). Καη
εηδηθά γηα ην χςνο ηεο πξνθαινχκελεο δαπάλεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο έξγνπ ε Γ/λζε
Οηθνλνκηθνχ-Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ έρεη βεβαηψζεη ηελ χπαξμε πίζησζεο πνζνχ 5.000,00€ γηα ην
2019 (ππ’ αξ. 21706/2115/22-1-2019) ζηνλ ΚΑΔ 02.01.071.9919.01.1285.
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 198413/1636/2-7-2019 απφθαζε γηα ηε «πγθξφηεζε ζπλεξγείνπ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο Γ’
ηξηκήλνπ 2019, γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «Κνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη
αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ θηλεκαηνγξάθνπ – Common
Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)»
(Χ967Λ6-ΗΤΦ)
16. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 287907/2659/2-10-2019 Βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ νπνία βεβαηψζεθε ην ππεξσξηαθφ έξγν ησλ 2 ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα Γ’ ηξίκελν 2019.
Σν γεγνλφο φηη νη θαησηέξσ ψξεο αθνξνχλ ππεξσξηαθή απνγεπκαηηλή απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ ΓΗΑΠ
/ΠΓΔ πνπ κεηέρνπλ ζηελ νκάδα έξγνπ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ CIΑΚ (ζπλεξγαζία γηα παξαθνινχζεζε θαη πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ,
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νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζχληαμε αλαθνξψλ πξνφδνπ, ελ γέλεη ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
έξγνπ, δεκνζηφηεηα, επηθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο, θεθαιαηνπνίεζε, πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ
γηα ηε ζπγθξφηεζε πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ, θ.η.ι.).
Παξαθαινχκε γηα ηελ έγκπιζη δαπάνηρ ςπεπυπιακήρ επγαζίαρ καηά ηην σπονική πεπίοδο Γ’ ηπίμηνο 2019,
ηος πποζυπικού ηηρ Διεύθςνζηρ Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ, πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «Κνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο
δπλαηφηεηαο ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ θηλεκαηνγξάθνπ – Common Initiatives to
AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK)» ε νπνία
επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ εξγαζηαθψλ αλαγθψλ πέξαλ ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ θαη πξνθχπηνπλ
ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζςνολικού ποζού εξακοζίυν ζαπάνηα πένηε
εςπώ και ογδόνηα λεπηών (645,60€) σο ε παξαθάησ θαηάζηαζε:
Τπ’ απιθμ 229/2019 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ΤΠΕΡΩΡΘΑΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΜΟΤ ΓΘΑ ΣΗ ΥΡΟΝΘΚΗ ΠΕΡΘΟΔΟ Γ’ ηπίμηνο
2019.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

Ποζό Πληπυηέο Κπαηήζειρ

ύνολο

Αζαλαζνπνχινπ
Δπαγγειία

ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ245,32€
Οηθνλνκηθνχ

77,48€

322,80€

Υακαθηψηε Ησάλλα

ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ245,32€
Οηθνλνκηθνχ

77,48€

322,80€

ΤΝΟΛΟ

154,96€

645,60€

490,64€

Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ
02.01.071.9919.01.1285, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 21706/2115/22-1-2019 βεβαίσζε, πνζνχ
5.000,00€ θαη ε ππ’ αξηζκ. 2314/556/4-1-2019 (α/α 455) απφθαζε αλάιεςε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνχ
20.000,00 επξψ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ &
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ΠΓΔ.

Η 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 Ινλίνπ 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 Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).

ΑΔΑ: 6ΤΨΖ7Λ6-ΞΧΒ
 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. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3722/η. Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:295035/2732/09-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ
Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Π.Γ.Δ.
 Ο Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Μσξατηεο Νηθφιανο
ςήθηζε ιεπθφ θαη ηα ινηπά νρηψ κέιε ςήθηζαλ ζεηηθά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγκπίνει ηη δαπάνη ςπεπωπιακήρ επγαζίαρ καηά ηην σπονική πεπίοδο Γ’ ηπίμηνο 2019, ηος
πποζωπικού ηηρ Γιεύθςνζηρ Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ
Δλλάδαρ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ έξγνπ: «Κνηλέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ
θηλεκαηνγξάθνπ – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the
programme area through cinema (CIAK)» ε νπνία επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ
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εξγαζηαθψλ αλαγθψλ πέξαλ ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ θαη πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ, φπσο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζςνολικού ποζού εξακοζίων ζαπάνηα πένηε εςπώ και
ογδόνηα λεπηών (645,60€) σο ε παξαθάησ θαηάζηαζε:
Τπ’

απιθμ

229/2019

ΚΑΣΑΣΑΖ

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ

ΤΠΔΡΩΡΗΑΚΖ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ
ΠΔΡΗΟΓΟ Γ’ ηπίμηνο 2019.

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Ποζό

Κπαηήζειρ

ύνολο

245,32€

77,48€

322,80€

245,32€

77,48€

322,80€

490,64€

154,96€

645,60€

Πληπωηέο
Αζαλαζνπνχινπ

ΠΔ

Δπαγγειία

Οηθνλνκηθνχ

Υακαθηψηε Ισάλλα

ΠΔ

ΓηνηθεηηθνχΓηνηθεηηθνχ-

Οηθνλνκηθνχ
ΤΝΟΛΟ

Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ
02.01.071.9919.01.1285, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξ. 21706/2115/22-1-2019 βεβαίσζε,
πνζνχ 5.000,00€ θαη ε ππ’ αξηζκ. 2314/556/4-1-2019 (α/α 455) απφθαζε αλάιεςε δέζκεπζεο
πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 επξψ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο
ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ΠΓΔ.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

