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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/169068/938/03-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για δύο (2)
μήνες, για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/161331/3672/30-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προσωπικού, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)], όπως
ισχύει.
3. Την παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η με νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20-21 του ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 20 §4 του Ν.2738/1999 καθώς και της όμοιας του άρθρου 6 § 5 του
ν.3146/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) σύμφωνα με τις οποίες από την
προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρούνται οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.410/1988 (Κεφ. Γ’) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/τ.Α’/30-8-1988), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. 38/1999 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία δίνεται ερμηνεία των
διατάξεων του άρθρου 20 του ν.2738/1999.
9. Το υπ’ αριθ. οικ. 23440/12-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Το υπ’ αριθ. 8412/27-2-2006 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.
11. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022)
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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12. Την υπ’ αριθ. 9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/20-01-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
13. Την υπ’ αριθ71/2021
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με την Έγκριση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-413). Η Απόφαση αυτή, αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1ΦΨΥΖ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
14. Το αριθ.πρωτ.οικ.106761/1504/11-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με το οποίο καταθέτει
αίτημα για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας διάρκειας δυο (2) μηνών για την κάλυψη
εποχιακών αναγκών της με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασής τους.
15. Το γεγονός ότι για την ως άνω πρόσληψη έκτακτου προσωπικού προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022.
16. Το αριθ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/155087/3523/24-05-2022 αίτημά μας προς τη Διεύθυνση Οικονομικού
Δημοσιονομικού ελέγχου για χορήγηση βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους
2022.
17. Τις αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/157010/9253/25-05-2022 και αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/157010/9254/25-05-2022
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας / ΠΔΕ.
18. Τις εποχικές υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Εισηγούμαστε
την έγκριση πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό
διάστημα δυο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχικές υπηρεσιακές ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και συγκεκριμένα:
• δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου, ειδικότητας 1 για τα Μ.Ε 1.3 (τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες
όλων των τύπων ως και τα σύνθετα μηχανήματα τύπου JCB κλπ (ΠΔ 113/2012) ή ομάδες Β΄, Δ΄ τάξης σύμφωνα
με το ΠΔ 31/1990) και
• τέσσερις (4) ανειδίκευτους εργάτες
Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 20 και του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού,
συνολικού ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00 €) η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ως εξής:
• ΚΑΕ 0342.01.0001 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ» κατά 11.000,00 € και
• ΚΑΕ 0352.01.0001 «Εισφορές στο ΙΚΑ» κατά 3000,00 €

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Νικολάου Σωτηρία – Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: ΡΚΩ77Λ6-ΝΡΧ
•

Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
για δύο (2) μήνες, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες της
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα:
•

δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου, ειδικότητας 1 για τα Μ.Ε 1.3 (τσάπες αλυσότροχες και

λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα μηχανήματα τύπου JCB κλπ (ΠΔ 113/2012) ή ομάδες
Β΄, Δ΄ τάξης σύμφωνα με το ΠΔ 31/1990) και
•

τέσσερις (4) ανειδίκευτους εργάτες

Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 20 και του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.

Η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού, συνολικού ύψους δέκα
τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00 €) η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ως εξής:
•

ΚΑΕ 0342.01.0001 «Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ» κατά 11.000,00 € και

•

ΚΑΕ 0352.01.0001 «Εισφορές στο ΙΚΑ» κατά 3000,00 €

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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