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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Πάτρα 05 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 273976/1749

ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Οργάνωςθσ & Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1188/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 273635/5021/30-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ &
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1188/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ παράταςθσ των ςυμβάςεων του προςωπικοφ ΙΔΟΧ που υπθρετεί
ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, κατά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Αϋ/23-09-2021),
οι οποίεσ ςυνιφκθςαν για τθν αποτροπι τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και δζςμευςθ
αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 4θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ.
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).
Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 1188/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο κζμα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
παράταςθσ των ςυμβάςεων του προςωπικοφ ΙΔΟΧ που υπθρετεί ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ,
κατά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Αϋ/23-09-2021), οι οποίεσ ςυνιφκθςαν για τθν
αποτροπι τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και δζςμευςθ αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ
ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και πρότεινε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον λόγω τθσ
θμερομθνίασ λιξθσ των ςυμβάςεων του προςωπικοφ.

Σα μζλθ αποφάςιςαν ομόφωνα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ, παρά το ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
θμεριςια διάταξθ και ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ
επιτροπισ παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 273635/5021/30-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

τθσ Π.Δ.Ε./Διεφκυνςθ

Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα

Οργάνωςθσ & Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. τισ διατάξεισ του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,
2. τθν υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4309/τ.Βϋ/30-12-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
3. τισ διατάξεισ του άρκρου 176 του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010), όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν,
4. τισ διατάξεισ του άρκρου 175 του ν.4764/2020 «Ρυκμίςεισ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ
ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν ενίςχυςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, τθν επιτάχυνςθ
τθσ απονομισ των ςυντάξεων, τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Οργανιςμοφσ Επικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ
κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 256Αϋ/23-12-2020), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν
5. τθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1-9-2020 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ (ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
6. τθν υπ’ αρικ. 249252/4252/29.09.2020 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4372/τ. Βϋ/05.10.2020)»,
7. τθν απόφαςθ 1117/2020 (58θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 26.10.2020) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία
εγκρίκθκε θ ςφνταξθ του ςχεδίου του προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα ζτουσ 2021 (ΑΔΑ:
ΨΦΝ7Λ6-412),
8. τθν υπ’ αρικ. 186/22-12-2020 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν Ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 2730/11-01-2021 απόφαςθ του
υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου,
9. τθν υπ’ αρικ. 21/31-03-2021 (ΑΔΑ: 68ΧΙ7Λ6-Τ17) Απόφαςθ Περιφερειακοφ υμβουλίου, αναφορικά με τθν
Ζγκριςθ Αϋ τροποποίθςθσ προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021. Θ
Απόφαςθ αυτι, αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ.60089/27-4-2021
(ΑΔΑ: 9ΞΗΤΟΡ1Φ-Θ8Ο) απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ & Ιονίου,
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10.τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του ν.2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και
ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28 /τ.Αϋ/1-3-1994 ), όπωσ είχαν τροποποιθκεί και ίςχυαν κατά τθν πρόςλθψθ
του αναφερόμενου προςωπικοφ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ: «1. Θ πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου κατά το άρκρο 103 παράγραφοσ 2 του υντάγματοσ από τισ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τουσ Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, κακϊσ και από όλα τα νομικά πρόςωπα
του άρκρου 14 παρ. 1 του παρόντοσ, για τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων και επειγουςϊν αναγκϊν επιτρζπεται
μόνο ςε περιπτϊςεισ εκτεταμζνων ηθμιϊν από ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ, παγετοφσ και πυρκαγιζσ. Επιτρζπεται
επίςθσ θ πρόςλθψθ από τισ πιο πάνω υπθρεςίεσ και φορείσ *…+ προςωπικοφ ςε περιπτϊςεισ άμεςθσ ανάγκθσ
λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων λόγω ςοβαρισ απειλισ τθσ δθμόςιασ υγείασ. *…+. 2. Θ διάρκεια τθσ
απαςχόλθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επζλευςθ του γεγονότοσ ι τθν κιρυξθ
κατάςταςθσ ανάγκθσ. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ επόμενθσ παραγράφου, ανανζωςθ ι παράταςθ τθσ
αρχικισ ςφμβαςθσ ι ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ ι μετατροπι ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου, απαγορεφονται. Κατά
τα λοιπά, για το προςωπικό του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.,
11.τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του ν.4765/2020 «Εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτον δθμόςιο
τομζα και ενίςχυςθ του Ανϊτατου υμβουλίου Επιλογισ Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ», ςφμφωνα
με τισ οποίεσ «1. Θ πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου κατά τθν
παρ. 2 του άρκρου 103 του υντάγματοσ διενεργείται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τουσ Ο.Σ.Α.
πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, κακϊσ και από όλα τα νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του παρόντοσ,
για τθν αντιμετϊπιςθ απρόβλεπτων και επειγουςϊν αναγκϊν επιτρζπεται μόνον: α) ςε περιπτϊςεισ εκτεταμζνων
ηθμιϊν από ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ, παγετοφσ και πυρκαγιζσ, β) ςε περιπτϊςεισ άμεςθσ ανάγκθσ λιψθσ
προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων λόγω ςοβαρισ απειλισ τθσ δθμόςιασ υγείασ *…+,
12.τισ διατάξεισ του άρκρου 74 παρ. 2 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Αϋ) όπωσ τροποποιικθκαν με αυτζσ του
άρκρου 175 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Αϋ) ςφμφωνα με τισ οποίεσ «2. Θ πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτουσ ΟΣΑ α` και
β` βακμοφ ςτισ περιπτϊςεισ άμεςθσ ανάγκθσ λιψθσ προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων λόγω ςοβαρισ
απειλισ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν. 2190/1994 (Α` 28), γίνεται με απόφαςθ τθσ οικείασ
Οικονομικισ Επιτροπισ ζωσ τισ 28.2.2021.*...+ Επιτρζπεται θ πρόςλθψθ και λοιποφ προςωπικοφ πλθν ιατρικοφ και
νοςθλευτικοφ, κατ’ εξαίρεςθ του περιοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 20 του ν. 2190/1994. Θ πρόςλθψθ του
προςωπικοφ αυτοφ εξαιρείται των περιοριςμϊν του άρκρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α`134), αποκλειόμενθσ ςε κάκε
περίπτωςθ τθσ μετατροπισ τθσ ςφμβαςισ τουσ ςε αορίςτου χρόνου. *…+»,
13.τισ διατάξεισ του άρκρου 147 του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Αϋ/23-09-2021), ςφμφωνα με τισ οποίεσ
«υμβάςεισ προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου που απαςχολείται ςτουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ
και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν για τθν αποτροπι τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, οι οποίεσ ςυνιφκθςαν
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δφνανται να παρατακοφν από τθ λιξθ τουσ και
μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαςθ τθσ οικείασ οικονομικισ επιτροπισ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ
φπαρξθσ των απαιτοφμενων πιςτϊςεων για τθ μιςκοδοςία τουσ. Εάν δεν υπάρχει ςτον προχπολογιςμό πίςτωςθ
ι θ υπάρχουςα δεν επαρκεί, με τθν ίδια απόφαςθ γίνεται δεςμευτικι ειςιγθςθ για τθν αναμόρφωςθ του
προχπολογιςμοφ, θ οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δθμοτικό ι περιφερειακό ςυμβοφλιο, ςτθν
πρϊτθ μετά τθν παράταςθ ςυνεδρίαςι του. Σο παρόν εφαρμόηεται και ςε ςυμβάςεισ που ζλθξαν από 1.8.2021
μζχρι και τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. Θ παράταςθ των ανωτζρω ςυμβάςεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτιρα
τθσ ςχζςθσ εργαςίασ των απαςχολοφμενων και ο χρόνοσ τθσ παράταςθσ δεν προςμετράται ςτο ανϊτατο χρονικό
διάςτθμα των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν κατά τθν ζννοια των άρκρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
Δεν εφαρμόηονται οι περιοριςμοί τθσ παρ. 2 του άρκρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).»,
14.το υπ’ αρικ. 69564/24-09-2021 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν,
15.τθν υπ’ αρικ. 1439/23-12-2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ με κζμα «Πρόςλθψθ ζκτακτου
προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 8μθνθσ διάρκειασ ςτο πλαίςιο τθσ
ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ και δζςμευςθ αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ ζτουσ
2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΑΔΑ:9ΨΝ67Λ6-0ΓΚ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. 12/11-012021 Απόφαςθ (ΑΔΑ: ΨΙΟ57Λ6-Κ0Π),
16.το γεγονόσ ότι θ παράταςθ των ςυμβάςεων του ζκτακτου προςωπικοφ προκαλεί δαπάνθ που κα βαρφνει τον
προχπολογιςμό τθσ Ζδρασ και των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Θλείασ για το ζτοσ
2021,
17.τθν υπ’ αρικ. 265929/14654/30-09-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πιςτϊςεων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε.
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω,
ειςθγοφμαςτε
τθν παράταςθ ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2021 των ςυμβάςεων του προςωπικοφ ΙΔΟΧ που υπθρετεί ςτθν Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ κατά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Αϋ/23-09-2021) οι οποίεσ ςυνιφκθςαν για
τθν αποτροπι τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρ. 74 του ν. 4745/2020,
όπωσ ιςχφει, ςτθν Ζδρα και ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Θλείασ (ςφνολο ςαράντα
(40) άτομα) με τον εξισ αρικμό ατόμων ανά ειδικότθτα και Περιφερειακι Ενότθτα:
Ζδρα
Ειδικότθτα
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
ΣΕ Επιςκεπτϊν Τγείασ
TE Πλθροφορικισ
ΔΕ Διοικθτικοφ

Αρικμόσ ατόμων
1
1
1
1

Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ
Ειδικότθτα
ΠΕ Ιατρϊν
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ΠΕ Γεωλόγων ι Περιβαλλοντολόγων
ΠΕ Ψυχολόγων
ΣΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Τγείασ
ΣΕ Νοςθλευτϊν
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Διοικθτικοφ

Αρικμόσ ατόμων
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2

Περιφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ
Ειδικότθτα
ΠΕ Γεωλόγων ι Περιβαλλοντολόγων
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ΠΕ Κτθνιάτρων
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Ψυχολόγων
ΣΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Τγείασ
ΔΕ Νοςθλευτϊν
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου
ΤΕ Κλθτιρων
ΤΕ Προςωπικοφ Κακαριότθτασ

Αρικμόσ ατόμων
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ
Ειδικότθτα
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΣΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΔΕ Νοςθλευτϊν

Αρικμόσ ατόμων
1
1
1
1
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ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Διοικθτικοφ
ΤΕ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ
ΤΕ Φυλάκων

1
1
1
1

Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του ανωτζρω προςωπικοφ, κα απαιτθκοφν πιςτϊςεισ ςυνολικοφ
ποςοφ 167.476,77 ευρϊ (εκ των οποίων για μιςκοφσ ποςό 134.922,00 και για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 32.554,77
ευρϊ) από τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Ζδρασ και των τριϊν Περιφερειακϊν Ενοτιτων ωσ εξισ:
Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

02.00.072.0342.01.1122

Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
13.716,00
Ι.Δ.Ο.Χ ( τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)
Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ
3.351,69
Δαπάνεσ)

02.00.072.0351.01.1122

Ζτοσ 2021

Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

02.02.072.0342.01.1231

Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
49.185,00
Ι.Δ.Ο.Χ ( τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)
Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ
11.251,53
Δαπάνεσ)

02.02.072.0352.01.1231

Ζτοσ 2021

Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

02.01.072.0342.01.1231

Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
46.959,00
Ι.Δ.Ο.Χ ( τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)
Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ
11.790,24
Δαπάνεσ)

02.01.072.0351.01.1231

Ζτοσ 2021

Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

02.03.072.0342.01.0007

Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
25.062,00
Ι.Δ.Ο.Χ ( τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)
Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ
6.161,31
Δαπάνεσ)

02.03.072.0352.01.0007

Ζτοσ 2021

φμφωνα δε με τθν αρικ. πρωτ. 265929/14654/30-09-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου:
«Βεβαιϊνουμε τθν φπαρξθ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ & των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν
του ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ για επιπλζον τρεισ (3) μινεσ ζωσ 31/12/2021 τθσ ΠΔΕ (ζδρα),
ΠΕ Αχαΐασ, Αιτ/νιασ, Θλείασ ςυνολικοφ ποςοφ 103.342,46 ευρϊ.
Θ Οικονομικι υπθρεςία ζχει προχωριςει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτουσ Κ.Α.Ε.:
02.00.072.0342.01.1122 ποςοφ 16.539,00 ευρϊ, 02.00.072.0351.01.1122 ποςοφ 5.635,99 ευρϊ,
02.01.072.0342.01.1231 ποςοφ 14.628,03 ευρϊ, 02.01.072.0351.01.1231 ποςοφ 7.625,90 ευρϊ,
02.02.072.0342.01.1231 ποςοφ 21.546,00 ευρϊ, 02.02.072.0352.01.1231 ποςοφ 11.251,53 ευρϊ,
02.03.072.0342.01.0007 ποςοφ 25.062,00 ευρϊ, 02.03.072.0352.01.0007 ποςοφ 6.161,31 ευρϊ, ζτουσ 2021 ωσ
εξισ: «Α/Α:2939-2940, 2943-2948 ΑΔΑ: 64ΗΤ7Λ6-3Ν0, 683Η7Λ6-ΝΑΠ, ΨΑΘΛ7Λ6-ΓΤΘ, 61Η77Λ6-ΓΑ8, ΩΦΩΩ7Λ6ΔΔ9, ΨΗΒΒ7Λ6-ΤΧΚ, 6ΝΕΔ7Λ6-6ΡΔ, 6ΩΗΒ7Λ6-Μ45.
τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 2021 δεν επαρκοφν οι πιςτϊςεισ, για τθν κάλυψθ του ςυνόλου τθσ
μιςκοδοςίασ που απορρζει από τθν παράταςθ των ςυμβάςεων για τρείσ (3) μινεσ και ζωσ τισ 31.12.2021, του
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ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ, ςε κάποιουσ από τουσ
προαναφερόμενουσ Κ.Α. Εξόδων. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 του Ν.4831/2021, θ Οικονομικι
Τπθρεςία τθσ Περιφζρειασ δεςμεφεται, α) για τθν εγγραφι των αναγκαίων πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ
μιςκοδοςίασ τρζχοντοσ ζτουσ, με τθν επικείμενθ αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2021 και β) τθν
πρόβλεψθ εγγραφισ πιςτϊςεων για τθ μιςκοδοςία πζραν τθσ 31.12.2021 ςτον προχπολογιςμό του επόμενου
ζτουσ 2022. Θ προαναφερόμενθ δζςμευςθ καταχωρείται ςτθν ίδια απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ, με τθν οποία παρατείνονται οι ςυμβάςεισ, θ δε αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ κα εγκρικεί
από το Περιφερειακό υμβοφλιο, ςτθν πρϊτθ μετά τθν παράταςθ ςυνεδρίαςι του, οπότε κα εκδοκοφν και οι
αναγκαίεσ δεςμεφςεισ, κακϊσ και οι αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που απομζνουν, λόγω μθ επάρκειασ των
υπαρχουςϊν πιςτϊςεων».
Παρακαλοφμε για τθ λιψθ απόφαςθσ κατά τα ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου (δ) του άρκρου
176 παρ.1 του ν.3852/2010, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Φίλια Ανδρζα (δια ηϊςθσ) - Αντιπεριφερειάρχθ
Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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).
 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 Θλεκτρονικισ 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.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 273635/5021/30-09-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε./Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Οργάνωςθσ &
Αξιοποίθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν παράταςθ ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2021 των ςυμβάςεων του προςωπικοφ ΙΔΟΧ που
υπθρετεί ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ κατά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Αϋ/2309-2021) οι οποίεσ ςυνιφκθςαν για τθν αποτροπι τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςφμφωνα με
τθν παρ.2 του άρκρ. 74 του ν. 4745/2020, όπωσ ιςχφει, ςτθν Ζδρα και ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ
Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Θλείασ (ςφνολο ςαράντα (40) άτομα) με τον εξισ αρικμό ατόμων ανά
ειδικότθτα και Περιφερειακι Ενότθτα:

Ζδρα
Ειδικότθτα
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
ΣΕ Επιςκεπτϊν Τγείασ
TE Πλθροφορικισ
ΔΕ Διοικθτικοφ

Αρικμόσ
ατόμων
1
1
1
1
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Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ
Ειδικότθτα
ΠΕ Ιατρϊν
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ΠΕ Γεωλόγων ι Περιβαλλοντολόγων
ΠΕ Ψυχολόγων
ΣΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Τγείασ
ΣΕ Νοςθλευτϊν
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Διοικθτικοφ

Αρικμόσ
ατόμων
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2

Περιφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ
Ειδικότθτα
ΠΕ Γεωλόγων ι Περιβαλλοντολόγων
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν
ΠΕ Κτθνιάτρων
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ Ψυχολόγων
ΣΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Τγείασ
ΔΕ Νοςθλευτϊν
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργου
ΤΕ Κλθτιρων
ΤΕ Προςωπικοφ Κακαριότθτασ

Αρικμόσ
ατόμων
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Περιφερειακι Ενότθτα Θλείασ
Ειδικότθτα
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΣΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν
ΔΕ Νοςθλευτϊν
ΔΕ Οδθγϊν
ΔΕ Διοικθτικοφ
ΤΕ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ
ΤΕ Φυλάκων

Αρικμόσ
ατόμων
1
1
1
1
1
1
1
1

Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του ανωτζρω προςωπικοφ, κα απαιτθκοφν πιςτϊςεισ
ςυνολικοφ ποςοφ 167.476,77 ευρϊ (εκ των οποίων για μιςκοφσ ποςό 134.922,00 και για αςφαλιςτικζσ
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ειςφορζσ 32.554,77 ευρϊ) από τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Ζδρασ και των τριϊν
Περιφερειακϊν Ενοτιτων ωσ εξισ:
Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

Ζτοσ 2021

02.00.072.0342.01.1122 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
Ι.Δ.Ο.Χ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ 13.716,00
Δαπάνεσ)
02.00.072.0351.01.1122 Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ)
3.351,69
(Λοιπζσ Δαπάνεσ)

Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

Ζτοσ 2021

02.02.072.0342.01.1231 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
Ι.Δ.Ο.Χ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ 49.185,00
Δαπάνεσ)
02.02.072.0352.01.1231 Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ)
11.251,53
(Λοιπζσ Δαπάνεσ)
Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

Ζτοσ 2021

02.01.072.0342.01.1231 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
Ι.Δ.Ο.Χ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ 46.959,00
Δαπάνεσ)
02.01.072.0351.01.1231 Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ)
11.790,24
(Λοιπζσ Δαπάνεσ)

Κωδικόσ Λογαριαςμοφ

Περιγραφι

Ζτοσ 2021

02.03.072.0342.01.0007 Αμοιβζσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ
Ι.Δ.Ο.Χ (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ 25.062,00
Δαπάνεσ)
02.03.072.0352.01.0007 Ειςφορζσ ςτο ΙΚΑ (τρζχον ζτοσ)
6.161,31
(Λοιπζσ Δαπάνεσ)
φμφωνα δε με τθν αρικ. πρωτ. 265929/14654/30-09-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου:
«Βεβαιϊνουμε τθν φπαρξθ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ & των αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν του ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ για επιπλζον τρεισ (3) μινεσ ζωσ
31/12/2021 τθσ ΠΔΕ (ζδρα), ΠΕ Αχαΐασ, Αιτ/νιασ, Θλείασ ςυνολικοφ ποςοφ 103.342,46 ευρϊ.
Θ Οικονομικι υπθρεςία ζχει προχωριςει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτουσ Κ.Α.Ε.:
02.00.072.0342.01.1122 ποςοφ 16.539,00 ευρϊ, 02.00.072.0351.01.1122 ποςοφ 5.635,99 ευρϊ,
02.01.072.0342.01.1231 ποςοφ 14.628,03 ευρϊ, 02.01.072.0351.01.1231 ποςοφ 7.625,90 ευρϊ,
02.02.072.0342.01.1231 ποςοφ 21.546,00 ευρϊ, 02.02.072.0352.01.1231 ποςοφ 11.251,53 ευρϊ,
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02.03.072.0342.01.0007 ποςοφ 25.062,00 ευρϊ, 02.03.072.0352.01.0007 ποςοφ 6.161,31 ευρϊ, ζτουσ
2021 ωσ εξισ: «Α/Α:2939-2940, 2943-2948 ΑΔΑ: 64ΗΤ7Λ6-3Ν0, 683Η7Λ6-ΝΑΠ, ΨΑΘΛ7Λ6-ΓΤΘ, 61Η77Λ6ΓΑ8, ΩΦΩΩ7Λ6-ΔΔ9, ΨΗΒΒ7Λ6-ΤΧΚ, 6ΝΕΔ7Λ6-6ΡΔ, 6ΩΗΒ7Λ6-Μ45.

τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 2021 δεν επαρκοφν οι πιςτϊςεισ, για τθν κάλυψθ του ςυνόλου τθσ
μιςκοδοςίασ που απορρζει από τθν παράταςθ των ςυμβάςεων για τρείσ (3) μινεσ και ζωσ τισ
31.12.2021, του ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ για τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ,
ςε κάποιουσ από τουσ προαναφερόμενουσ Κ.Α. Εξόδων. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 του
Ν.4831/2021, θ Οικονομικι Τπθρεςία τθσ Περιφζρειασ δεςμεφεται, α) για τθν εγγραφι των αναγκαίων
πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ μιςκοδοςίασ τρζχοντοσ ζτουσ, με τθν επικείμενθ αναμόρφωςθ του
προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2021 και β) τθν πρόβλεψθ εγγραφισ πιςτϊςεων για τθ μιςκοδοςία πζραν
τθσ 31.12.2021 ςτον προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ 2022. Θ προαναφερόμενθ δζςμευςθ
καταχωρείται ςτθν ίδια απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ, με τθν οποία
παρατείνονται οι ςυμβάςεισ, θ δε αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ κα εγκρικεί από το
Περιφερειακό υμβοφλιο, ςτθν πρϊτθ μετά τθν παράταςθ ςυνεδρίαςι του, οπότε κα εκδοκοφν και οι
αναγκαίεσ δεςμεφςεισ, κακϊσ και οι αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που απομζνουν, λόγω μθ
επάρκειασ των υπαρχουςϊν πιςτϊςεων».
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.
Θ Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Θλίηα
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