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Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 646/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:144424/2451/15-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 646/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 23.272,32€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυνολικισ διάρκειασ
δυο (2) ετϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν Σεχνικοφ Αςφαλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με
απευκείασ ανάκεςθ κατόπιν ςχετικισ δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ», και
παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 9ΓΛ67Λ6-3Λ9
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22α Ιουνίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 646/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 13ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 23.272,32€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυνολικισ διάρκειασ δυο (2) ετϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν Σεχνικοφ
Αςφαλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με απευκείασ ανάκεςθ κατόπιν ςχετικισ δθμοςίευςθσ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:144424/2451/15-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Μαλλικράτθσ» (ΦΕΜ 87/τ.Αϋ/7-6-2010).
2. Σθν υπ’ αρικ.248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Σροποποίθςθ του Ρργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΜ 4309/τ.Βϋ/30-12-2016) όπωσ ιςχφει.
3. Σθν 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2019-2023 και
το από 29-08-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ
και 31-12-2023.
4. Σθν υπ’ αρικ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΜ 706/τ. ΤΡΔΔ/99-2019) περί «Ρριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ».
5. Σθν υπ’ αρικ. 258207/3469/03.09.2019 (ΦΕΜ 706/τ.ΤΡΔΔ/3-9-2019) απόφαςθ Περιφερειάρχθ «Ρριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
6. Σθν υπ’ αρικ. 274705/3714/19-9-2014 (ΑΔΑ:6ΝΩΔ7Ν6-ΔΓ) απόφαςθ Περιφερειάρχθ «Ρριςμόσ Προζδρου και
μελϊν τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
7. Σθν υπ’ αρικ. 281668/3810/26.09.2019 (ΦΕΜ 3722/τ.Β/8-10-2019) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Ξεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
8. Σθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (14θ υνεδρίαςθ ςτισ 26-11-2019), με τθν
οποία εγκρίκθκε ο Προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2020 (ΑΔΑ: Ψ327Ν6-ΨΣΟ). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 277812/31-12-2019 απόφαςθ του
υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
9. Σθν υπ’ αρικ.54/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (6θ υνεδρίαςθ ςτισ 13-4-2020) με κζμα
«Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, των Πινάκων
τοχοκεςίασ τθσ Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του Π/Τ ζτουσ 2020
και του Ρλοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ (Ρ.Π.Δ.) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το
οποίο αποτελείται από 1) τον Προχπολογιςμό τθσ ΠΔΕ οικ. Ζτουσ 2020, 2) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ τθσ ΠΔΕ για το
οικ. Ζτοσ 2020, 3) τον Προχπολογιςμό του ΟΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ργκολογικϊν
Αςκενϊν-Θ Ελπίδα» οικονομικοφ ζτουσ 2020, 4) τουσ Πίνακεσ τοχοκεςίασ του ΟΠΔΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία
«Κδρυμα τιριξθσ Ργκολογικϊν Αςκενϊν-Θ Ελπίδα», 5) τον Προχπολογιςμό του ΟΠΙΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία
«Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» οικονομικοφ ζτουσ 2020 και 6) τουσ Πίνακεσ
τοχοκεςίασ του ΟΠΙΔ τθσ Π.Δ.Ε. με τθν επωνυμία ««Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ», για το οικ. Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ και τθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ όλων των δαπανϊν οι οποίεσ κα
προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. οικονομικοφ ζτουσ 2020» (ΑΔΑ: 96Ι97Ν6-Σ5Ω).
10.Σθν υπ’ αρικ.54/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου (7θ υνεδρίαςθ ςτισ 13-4-2020) με κζμα
«Ζγκριςθ Αϋ τροποποίθςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: Ω2ΡΑ7Ν6-Τ6Β).
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11.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 του νόμου 3850/2010 «Μφρωςθ του Μϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΜ 84/τ.Αϋ/2-6-2010), ςφμφωνα με τισ οποίεσ “τισ επιχειριςεισ που απαςχολοφν
πενιντα (50) και άνω εργαηομζνουσ, ο εργοδότθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ
αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ…”.
12.Σθν παρ.1 του άρκρου 2 του ιδίου νόμου, όπου αναφζρεται ότι οι διατάξεισ του κϊδικα εφαρμόηονται, εφόςον
δεν ορίηεται αλλιϊσ, ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα.
13.Σισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 3 του ν.3850/2010 (ΦΕΜ 84/τ.Αϋ/2-6-2010) ςφμφωνα με τθν οποία “2. Για
τθν εφαρμογι του παρόντοσ ςτο Δθμόςιο, τα Ο.Π.Δ.Δ. και Ρ.Σ.Α., ωσ «επιχείρθςθ» ι «εργοδότθσ» νοείται
«Τπουργείο, Περιφζρεια, Οομαρχία ι άλλθ αυτοτελισ ι αποκεντρωμζνθ Δθμόςια Τπθρεςία, Ο.Π.Δ.Δ. ι Ρ.Σ.Α.”.
14.Σισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 9 του ν.3850/2010 (ΦΕΜ 84/τ.Αϋ/2-6-2010), ςτισ οποίεσ προβλζπεται ότι ο
εργοδότθσ δφναται να επιλζξει μεταξφ τθσ ανάκεςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφαλείασ ι/και ιατροφ εργαςίασ ςε
εργαηομζνουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τισ Εξωτερικζσ
Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ (ΕΠ.Τ.Π.Π.) του άρκρου 23 του νόμου αυτοφ ι ςυνδυαςμό μεταξφ αυτϊν των
δυνατοτιτων.
15.Σισ διατάξεισ του κεφαλαίου Βϋ του ν.3850/2010 «Μφρωςθ του Μϊδικα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων» (ΦΕΜ 84/τ.Αϋ/2-6-2010), με τισ οποίεσ ρυκμίηονται μεταξφ άλλων, τα προςόντα και οι αρμοδιότθτεσ
του Σεχνικοφ Αςφαλείασ, ο ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςισ του ετθςίωσ, ςε ϊρεσ, βάςει του αρικμοφ, του είδουσ
εργαςίασ των εργαηομζνων και τθσ κατάταξθσ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τον κλάδο τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.
16.Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ο.3850/10 «προςόντα τεχνικοφ αςφάλειασ», ςφμφωνα με το οποίο για
επιχειριςεισ τθσ Ματθγορίασ Β’ και Γϋ(ςτισ οποία ανικει θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ) ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ
εκτόσ των βαςικϊν τυπικϊν προςόντων κα πρζπει επιπλζον να ζχει :
α. Προχπθρεςία, που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ απολυτθρίου ι πτυχίου, για τουσ τεχνικοφσ των
περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον διετι, για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ
παραγράφου 1 τουλάχιςτον πενταετι και για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον
οκταετι.
β. Για τουσ τεχνικοφσ αςφάλειασ που ζχουν παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςε κζματα αςφάλειασ και
υγείασ των εργαηομζνων, διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 22 που εκτελείται από τα
αρμόδια Τπουργεία ι εκπαιδευτικοφσ ι άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι από εξειδικευμζνα Μζντρα
Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (Μ.Ε.Μ.) πιςτοποιθμζνα για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ προχπθρεςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 μειϊνεται ωσ εξισ:
α) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 1 κατά ζνα ζτοσ,
β) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων γϋ και δϋ τθσ παραγράφου 1 κατά τρία ζτθ.
17.Σο γεγονόσ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ δεν υπθρετοφν υπάλλθλοι µε τα ουςιαςτικά
προςόντα και τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται από το νόμο για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ του τεχνικοφ αςφαλείασ
(απαιτείται παρακολοφκθςθ πολφωρων ςεμιναρίων και διαρκισ επιμόρφωςθ).
18.Σθν παρ.10 του άρκρου 12 του ν.4071/2012 (ΦΕΜ 85/τ.Αϋ/11-4-2012) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το
άρκρο 27 του ν.4304/2014 (ΦΕΜ 234/τ.Αϋ/23-10-2014, ςφμφωνα με το οποίο “Για τθν προαγωγι τθσ υγείασ και τθσ
αςφάλειασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ του ν. 3850/2010,
είναι δυνατι θ ςφναψθ από τουσ ΡΣΑ, εφόςον ο φορζασ δεν διακζτει τακτικό προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ ανάγκθσ αυτισ, ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου (κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό
εργαςίασ και τεχνικό αςφαλείασ ι δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν (τθσ παρ.2δ του άρκρου 15 του ν.
4281/2014) με φυςικά ι νομικά πρόςωπα που παρζχουν ςυναφείσ υπθρεςίεσ. Οομίμωσ ζχουν καταρτιςτεί
ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ι παροχισ υπθρεςιϊν μεταξφ ΡΣΑ και ιδιωτϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων βάςει των διατάξεων του ν. 3850/2010, κακϊσ και του προϊςχφοντοσ ν. 1568/1985.”
19.Σο άρκρο 89 του ν.4307/2014 (ΦΕΜ 246/τ.Αϋ/15-11-2014) ςφμφωνα με το οποίο, το ανωτζρω άρκρο 27 του
ν.4304/2014, ιςχφει από τθν 23θ Ρκτωβρίου 2014.
20.Σισ διατάξεισ του ν.4412/2016 (ΦΕΜ 147/τ.Αϋ/8-8-2016), Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπου ορίηονται οι προχποκζςεισ, οι όροι και
οι διαδικαςίεσ για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν.
21.Σο αρικ.πρωτ. ΕΠ-97970/5300/10-03-2020 ζγγραφο του .ΕΠ.Ε. με κζμα : «Εναρμόνιςθ με το κεςμικό πλαίςιο
για τθν υγεία και Αςφάλεια των εργαηομζνων» και ιδιαίτερα το κεφάλαιο Αϋ αυτοφ ςφμφωνα με το οποίο «Ξε
βάςθ τα άρκρα 8 και 9 του Ο.3850/2010 (Μφρωςθ του κϊδικα νόμων για τθν υγεία και αςφάλεια των
εργαηομζνων), κάκε επιχείρθςθ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα και ωσ εκ τοφτου και οι Ρργανιςμοφ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (Διμοι και Περιφζρειεσ) οφείλουν να χρθςιμοποιοφν υπθρεςίεσ Σεχνικοφ Αςφαλείασ , κακϊσ και το
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κεφάλαιο Δϋ αυτοφ (Μυρϊςεισ) ςφμφωνα με το οποίο «Μάκε παράβαςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ
για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων υπόκειται ςε Διοικθτικζσ (πρόςτιμο ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του
άρκρου 97 του Ο.4483/2017 , ΦΕΜ 107/Α/31-07-2019) και Ποινικζσ Μυρϊςεισ, ςφμφωνα με τον Ο.3850/2010»
22.Σο γεγονόσ ότι :
Α. τισ υπθρεςίεσ τθσ Ζδρασ και τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. απαςχολοφνται ςτακερά ςυνολικά 439 υπάλλθλοι
(μόνιμοι με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΑΧ) και δυο (2) δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει μεταβλθτόσ
αρικμόσ ζκτακτου προςωπικοφ (οριςμζνου χρόνου, με μίςκωςθ ζργου, πρακτικι άςκθςθ κλπ.), αποςπαςμζνων,
φοιτθτϊν, ςπουδαςτϊν, δικθγόρων που πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ κλπ, και άρα ςφμφωνα με το άρκρο 21
του Ο.3852/2010 «χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ εργαςίασ και ιατροφ εργαςίασ» οι ελάχιςτεσ ϊρεσ που κα πρζπει
να απαςχολείται ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ διαμορφϊνονται περίπου ςτισ 245,7 ετθςίωσ (20,47 ϊρεσ τθν μινα).
Α/Α

1

2

ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΡΙ
ΞΡΟΙΞΡΙ & ΙΔΑΧ
ΕΡΓΑΣΡΣΕΧΟΙΜΡ
ΠΡΡΩΠΙΜΡ
ΞΡΟΙΞΡΙ & ΙΔΑΧ
ΤΠΑΝΝΘΝΡΙ
ΓΡΑΦΕΙΩΟ

ΜΑΣΘΓΡΡΙΑ

ΑΡΙΘΞΡ
ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΩΟ

ΩΡΕ ΕΣΘΙΑ
ΑΠΑΧΡΝΘΘ

Β

33

82.5

Γ

408

163.2

439

245,7

ΤΟΡΝΡ

Β. τισ υπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ απαςχολοφνται ςτακερά ςυνολικά 227 υπάλλθλοι (μόνιμοι με ςχζςθ εργαςίασ
ΙΔΑΧ) και ζνασ (1) δικθγόροσ με ζμμιςκθ εντολι, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει μεταβλθτόσ αρικμόσ ζκτακτου
προςωπικοφ (οριςμζνου χρόνου, με μίςκωςθ ζργου κλπ.), αποςπαςμζνων, φοιτθτϊν, ςπουδαςτϊν, δικθγόρων
που πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ κλπ., και άρα και άρα ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ο.3852/2010 «χρόνοσ
απαςχόλθςθσ τεχνικοφ εργαςίασ και ιατροφ εργαςίασ» οι ελάχιςτεσ ϊρεσ που κα πρζπει να απαςχολείται ο
Σεχνικόσ Αςφαλείασ διαμορφϊνονται περίπου ςτισ 148,5 ετθςίωσ (12,38) ϊρεσ τον μινα).
Α/Α

1

2

ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΡΙ
ΞΡΟΙΞΡΙ & ΙΔΑΧ
ΕΡΓΑΣΡΣΕΧΟΙΜΡ
ΠΡΡΩΠΙΜΡ
ΞΡΟΙΞΡΙ & ΙΔΑΧ
ΤΠΑΝΝΘΝΡΙ
ΓΡΑΦΕΙΩΟ

ΜΑΣΘΓΡΡΙΑ

ΑΡΙΘΞΡ
ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΩΟ

ΩΡΕ ΕΣΘΙΑ
ΑΠΑΧΡΝΘΘ

Β

13

32,5

Γ

215

86

228

148,5

ΤΟΡΝΡ

Γ. τισ υπθρεςίεσ τθσ Π.Ε. Θλείασ απαςχολοφνται ςτακερά ςυνολικά 162 υπάλλθλοι (μόνιμοι με ςχζςθ εργαςίασ
ΙΔΑΧ), ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει μεταβλθτόσ αρικμόσ ζκτακτου προςωπικοφ (οριςμζνου χρόνου, με μίςκωςθ ζργου
κλπ.), αποςπαςμζνων, φοιτθτϊν, ςπουδαςτϊν, δικθγόρων που πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ κλπ., και άρα
ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ο.3852/2010 «χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ εργαςίασ και ιατροφ εργαςίασ» οι
ελάχιςτεσ ϊρεσ που κα πρζπει να απαςχολείται ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ διαμορφϊνονται περίπου ςτισ 71,1 ετθςίωσ.
Αλλά ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 21 του ν. 3850/2010 (ΦΕΜ 84Α/2-6-2010) «ε κάκε περίπτωςθ
απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ ο ελάχιςτοσ πραγματικόσ χρόνοσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ για
τον κακζνα χωριςτά δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των75 ωρϊν ετθςίωσ για επιχειριςεισ, που απαςχολοφν
περιςςότερα από 50 άτομα»
Επομζνωσ οι ελάχιςτεσ ϊρεσ που κα πρζπει να απαςχολείται ο Σεχνικόσ Αςφαλείασ διαμορφϊνονται 75,00
ετθςίωσ (6,25 ϊρεσ τον μινα).
Α/Α

1
2

ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΡΙ
ΞΡΟΙΞΡΙ & ΙΔΑΧ
ΕΡΓΑΣΡΣΕΧΟΙΜΡ
ΠΡΡΩΠΙΜΡ
ΞΡΟΙΞΡΙ & ΙΔΑΧ

ΜΑΣΘΓΡΡΙΑ

ΑΡΙΘΞΡ
ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΩΟ

ΩΡΕ ΕΣΘΙΑ
ΑΠΑΧΡΝΘΘ

Β

3

7,5

Γ

159

63,6
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ΤΠΑΝΝΘΝΡΙ
ΓΡΑΦΕΙΩΟ
ΤΟΡΝΡ

162

75,00

23.To γεγονόσ ότι οι υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτεγάηονται ςε πολλά κτιρια (ιδιόκτθτα και
ενοικιαηόμενα) ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Περιφζρειασ , όπωσ αυτά φαίνονται ςτoν κατωτζρω αναλυτικό πίνακα:
Π.Ε. ΑΙΣΩΝΡΑΜΑΡΟΑΟΙΑ
ΜΣΙΡΙΑΜΕ ΕΓΜΑΣΑΣΑΕΙ
1

Μτιριο Χρυςόγελου (γενικισ χριςθσ)

2

Διοικθτιριο Π.Ε. Αιτ/νίασ (Ξεςολόγγι)

3

Σ.Ξ.

ΠΡΝΘ/ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΟΘ

765

Ραηθκόπτςικα Ακ.,
Ξεςολόγγι

4.987,28

Μφπρου 30, Ξεςολόγγι

ΜΣΕΡ Ξεςολογγίου

420

Αιτωλικοφ, Ξεςολόγγι

4

Δ/νςθ Ξεταφορϊν

478,50

Αιτωλικοφ, Ξεςολόγγι

5

ΜΣΕΡ Αγρινίου

650

Εκνικοφ ταδίου, Αγρίνιο

6

Δ/νςθ Εγγείων Βελτιϊςεων

550

Αναπαφςεωσ, Αγρίνιο

7

Δ/νςθ Εγγείων Βελτιϊςεων (υνεργείο Ξθχανθμάτων)

589

Αναπαφςεωσ, Αγρίνιο

8

Σμιμα Αγροτικισ Ρικονομίασ Αμφιλοχίασ

118

Χαβίννθ 112, Αμφιλοχία

9

Σμιμα Αγροτικισ Ρικονομία σ Ακτίου Βόνιτςασ

108

Ξακαρίου Μφπρου,
Βόνιτςα

10

Σμιμα Αγροτικισ Ρικονομίασ (Αγροτικό Μτθνιατρείο ) Βόνιτςασ

11

92

Βόνιτςα

Σμιμα Μτθνιατρικισ Αςτακοφ

115

Αςτακόσ

12

Σμιμα Αγροτικισ Ρικονομίασ και Μτθνιατρικισ Θζρμου

168

Θζρμο

13

Δ/νςθ Μτθνιατρικισ Ξεςολόγγι

254

14

Σμιμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Αγροτικό Μτθνιατρείο & Σμιμα
Ξεταφορϊν Οαυπάκτου

360

15

Σμιμα Ξεταφορϊν Αγρινίου

600

16

Τπθρεςίεσ Π.Ε. Αιτ/νίασ (Αγρίνιο)

1.051,50

Θρϊων Πολυτεχνείου,
Ξεςολόγγι
Βυηαντίου και Διόσ,
Οαφπακτοσ
Εκνικισ Ρδοφ Αγρινίου,
Αντιρρίου
Γωνία Εκνικισ Ρδοφ και
Σςιτςιμελι, Αγρίνιο

ΕΔΡΑ ΜΑΙ Π.Ε. ΑΧΑΛΑ
ΜΣΙΡΙΑΜΕ ΕΓΜΑΣΑΣΑΕΙ

Σ.Ξ.

ΠΡΝΘ/ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΟΘ

1

Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγείασ και Μοινωνικισ Ξζριμνασ ζδρασ

950

2

Μτιριο Ξθχ/κου Εξοπλιςμοφ, ιςόγειο

3

Δ/νςθ Αγροτικισ Ρικονομίασ και Μτθν/κθσ (ΠΕ Αχαίασ)

4

Γραφείο Γεωργικισ Ανάπτυξθσ Αιγίου - (ιςόγειο - 1οσ όροφοσ)

5

Γραφείο Γεωργικισ Ανάπτυξθσ Ακράτασ - ιςόγειο

50

Ακράτα

6

Αγροτικό Μτθνιατρείο Αιγίου - ιςόγειο

70

Αιδθψοφ 22, Αίγιο

7

Αγροτικό Μτθνιατρείο Μ. Αχαίασ ιςόγειο

55

Δαςκαλοποφλου 15,
Μ.Αχαϊα

8

Αγροτικό Μτθνιατρείο Χαλανδρίτςα, ιςόγειο

40

Χαλανδρίτςα

9

Δ/νςθ Ξεταφορϊν, Μ.Σ.Ε.Ρ.

50
1.200
116

408

Γερμανοφ 98, Πάτρα
Ο.Ε.Ρ.Πατρϊν - ΑκθνϊνΡίο, Πάτρα
Πανεπιςτθμίου 171, Πάτρα
Μορίνκου 116, Αίγιο

Διοδϊρου , Ξποηαίτικα
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10
11
12

Δ/νςθ Ξεταφορϊν , 3 όροφοι
Δ/νςθ Σεχνικϊν Ζργων, 5 όροφοι-Πρωτοβάκμια Τγειονομικι Επιτροπι
(ιςόγειο,1οσ,2οσ ,3οσ,4οσ )
Δ/νςθ Ανάπτυξθσ – Δ/νςθ Εμπορίου ( Α’ όροφοσ) - Δ/νςθ Διοικθτικοφ
-Ρικονομικοφ

1.497

ταγείρων 23, Πάτρα

1.710

Ακτι Δυμαίων και Δθμ.
Τψθλάντθ, Πάτρα

450

Πανεπιςτθμίου 254, Πάτρα

13

Μζντρο Γεωργικισ Ανάπτυξθσ Μ. Αχαΐασ

117

Ακθνάσ 24, Πάτρα

14

Οομικι Τπθρεςία

110

Βότςθ 183, Πάτρα

15

Διεφκυνςθ Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Περιβάλλοντοσ/ Διεφκυνςθ
Μτθνιατρικισ,/Διζυκυνςθ Αγροτικισ Ρικονομίασ /Γραφεία
Παρατάξεων

16

Σμιμα υγκ. Ζργων (Εργοτάξιο Χαράδρου)

80

17

Δ/νςθ Ξεταφορϊν- Επικοινωνιϊν Αιγίου

300

18

Αγροτικό Μτθνιατρείο Μαλαβρφτων

19

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ.

1.560

65
390

Παπαδιαμάντθ 14 και
Αρζκα, Πάτρα
Ο.Ε.Ρ. Πατρϊν – Ακθνϊν
105, Πάτρα
Ποςειδϊνοσ 2, Αίγιο
Μαλάβρυτα
Αμερικισ και Αιγίου, Πάτρα

Π.Ε. ΘΝΕΙΑ
ΜΣΙΡΙΑΜΕ ΕΓΜΑΣΑΣΑΕΙ
1

Τπθρεςίεσ Π.Ε. Θλείασ

2

Δ/μςθ Ξεταφορϊν Θλείασ

3

ΜΣΕΡ Θλείασ

4

Τπθρεςία Εγγείων Βελτιϊςεων

5

Γραφείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Μτθνιατρείο Αμαλιάδασ

6

Σμιμα Ξεταφορϊν Αμαλιάδασ

Σ.Ξ.
8.633

ΠΡΝΘ/ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΟΘ
Ξανωλοποφλου 31,
Πφργοσ

872

υντριάδα, Πφργοσ

1.081

υντριάδα, Πφργοσ

472
61,15
360

αλϊμθσ και Αλφειοφ,
Πφργοσ
Πλατεία Ναηαράκθ,
Αμαλιάδα
Πλατεία Μαηαντηάκθ,
Αμαλιάδα

24.Σο γεγονόσ ότι για τθν ωσ άνω απαςχόλθςθ των Σεχνικϊν Αςφαλείασ προκαλείται ετιςια δαπάνθ φψουσ
περίπου 11.636,16 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και για τισ τρεισ Π.Ε. (23.272,32 € ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α. για δφο ζτθ) θ οποία κα βαρφνει τον προχπολογιςμό
Α. τθσ ζδρασ και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ
με ποςό περίπου ίςο με 12.186,72 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για δφο ζτθ
(υνολικόσ Ετιςιοσ Προχπολογιςμόσ: 245,7 ϊρεσ * 20 ευρϊ/ϊρα = 4.914,00 ευρϊ ι 6.093,36 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)
Β. τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ
με ποςό περίπου ίςο με 7.365,6 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για δφο ζτθ
(υνολικόσ Ετιςιοσ Προχπολογιςμόσ : 148,5 ϊρεσ * 20 ευρϊ/ϊρα = 2.970,00 ευρϊ ι 3.682,8 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)
Γ. τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ
με ποςό περίπου ίςο με 3.720,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για δφο ζτθ
(υνολικόσ Ετιςιοσ Προχπολογιςμόσ : 75,00 ϊρεσ * 20 ευρϊ/ϊρα = 1.500 ευρϊ ι 1.860,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ).
25.Σθν ανάγκθ προςαρμογισ με τθν εκνικι νομοκεςία για τθν προαγωγι και προςταςία τθσ υγείασ και τθν
εξάλειψθ των επαγγελματικϊν αςκενειϊν των εργαηομζνων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
26.Σο αρικ.πρωτ.120273/1630/25-5-2020 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ
Νειτουργίασ.
27.Σθν αρικ.πρωτ.122063/8196/3-6-2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τθν οποία βεβαιϊνεται θ φπαρξθ πίςτωςθσ για τθν
κάλυψθ του κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικοφ αςφαλείασ για χρονικό διάςτθμα δυο (2) ετϊν.
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ΕΙΘΓΡΤΞΑΣΕ
Σθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ τθσ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν διάρκειασ δυο (2)
ετϊν με εξωτερικό ςυνεργάτθ που πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Σεχνικοφ Αςφαλείασ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κϊδικα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων *νόμοσ 3850/2010 (ΦΕΜ
Αϋ84)+ με απευκείασ ανάκεςθ κατόπιν ςχετικισ δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, για τθν
προαγωγι τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ του ςυνόλου των εργαηομζνων τθσ Περιφζρεισ Δυτικισ Ελλάδασ και
ειδικότερα α. για τθν παροχι ςτον εργοδότθ υποδείξεων και ςυμβουλϊν κατά το άρκρο 14 του ν.3850/2010 β. για
τθν επίβλεψθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των εργαηομζνων κατά το άρκρο 15 του ν.3850/2010 και γ. για τθν παροχι
γραπτισ εκτίμθςθσ κινδφνων κατά τθν εργαςία ςτα κτίρια που αναφζρκθκαν ανωτζρω κατά το άρκρο 43 του
ν.3850/2010.
Ρι πιςτϊςεισ που κα απαιτθκοφν ςυνολικοφ ποςοφ 23.272,32 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για δυο ζτθ κα
βαρφνουν τουσ προχπολογιςμοφσ των ετϊν 2020 (για 4 μινεσ ), 2021 (για 12 μινεσ) και 2022 (για 8 μινεσ) τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ εξισ:
ΕΔΡΑ & ΑΧΑΛΑ

ΑΙΣ/ΟΙΑ

ΘΝΕΙΑ

2020

2.031,12

1.227,60

620,00

2021

6.093,36

3.682,80

1.860,00

2022

4.062,24

2.455,20

1.240,00

ΤΟΡΝΡ

12.186,72

7.365,60

3.720,00

Για το ςκοπό αυτό, ζχει εγγραφεί ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2020, και ςυγκεκριμζνα
ςτουσ ΜΑΕ:
02.01.072.0899.01.1231, ποςό 2.031,00 €, 02.02.073.0899.01.1231 ποςό 1.227,60 € και
02.03.072.0899.01.0011 ποςό 620,00 € ενϊ κα εγγραφεί αντίςτοιχα ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021 ςυνολικό
ποςό 11.636,16 € και ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2022 ςυνολικό ποςό 7.757,44 €, ςφμφωνα με τθν υπό
ςτοιχείο (27) αρικ.πρωτ.122063/8196/3-6-2020 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Παρακαλοφμε για τθ λιψθ απόφαςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 159 του ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Κόλλαρθ Κωνςταντίνο - Γενικό Δ/ντθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ
Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
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 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:144424/2451/15-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε.
 Σθ διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 23.272,32€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ
ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν διάρκειασ δυο (2) ετϊν με εξωτερικό ςυνεργάτθ που
πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Σεχνικοφ Αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
κϊδικα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων *νόμοσ 3850/2010 (ΦΕΚ Αϋ84)+, με απευκείασ
ανάκεςθ κατόπιν ςχετικισ δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, για τθν προαγωγι τθσ
υγείασ και τθσ αςφάλειασ του ςυνόλου των εργαηομζνων τθσ Περιφζρεισ Δυτικισ Ελλάδασ και ειδικότερα
α. για τθν παροχι ςτον εργοδότθ υποδείξεων και ςυμβουλϊν κατά το άρκρο 14 του ν.3850/2010 β. για
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τθν επίβλεψθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των εργαηομζνων κατά το άρκρο 15 του ν.3850/2010 και γ. για
τθν παροχι γραπτισ εκτίμθςθσ κινδφνων κατά τθν εργαςία ςτα κτίρια που αναφζρκθκαν ανωτζρω κατά
το άρκρο 43 του ν.3850/2010.

Οι πιςτϊςεισ που κα απαιτθκοφν ςυνολικοφ ποςοφ 23.272,32 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για
δυο ζτθ κα βαρφνουν τουσ προχπολογιςμοφσ των ετϊν 2020 (για 4 μινεσ ), 2021 (για 12 μινεσ) και 2022
(για 8 μινεσ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ εξισ:

ΕΔΡΑ & ΑΧΑΪΑ

ΑΙΣ/ΝΙΑ

ΗΛΕΙΑ

2020

2.031,12

1.227,60

620,00

2021

6.093,36

3.682,80

1.860,00

2022

4.062,24

2.455,20

1.240,00

ΤΝΟΛΟ

12.186,72

7.365,60

3.720,00

Για το ςκοπό αυτό, ζχει εγγραφεί ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2020, και
ςυγκεκριμζνα ςτουσ ΚΑΕ:

02.01.072.0899.01.1231, ποςό 2.031,00€, 02.02.073.0899.01.1231 ποςό

1.227,60€ και 02.03.072.0899.01.0011 ποςό 620,00€ ενϊ κα εγγραφεί αντίςτοιχα ςτον προχπολογιςμό
του ζτουσ 2021 ςυνολικό ποςό 11.636,16€ και ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2022 ςυνολικό ποςό
7.757,44€, ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.122063/8196/3-6-2020 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

