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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
Email

: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
: Β. Μολφέση

: 2613 613539, 537, 536
: 2613613538

: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 23 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρωτ. 302258/598
ΠΡΟΣ:
1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Για έλεγχο νομιμότητας
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής &
Διοίκησης
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 160/21-10-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 296946/1619/15-10-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 160/21-10-2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης ιατρού εργασίας για το
προσωπικό της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω
σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας δυο (2) ετών, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δαπάνης
έως του ποσού των 14.000,00€» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας
ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο

Στην Πάτρα σήμερα την 21/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα
του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
303293/611/15-10-2019 γραπτή

πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε

νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
13. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
15. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
17. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
18. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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20. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
21. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
23. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
29. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
35. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
36. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
38. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
41. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
44. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
45. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
47. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
48. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
49. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη

συνεδρίαση

δεν

προσήλθαν καίτοι

προσκλήθηκαν

τα

μέλη

του

Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Νικολακόπουλος Δημήτριος και Χαλιμούδρα
Αγγελική.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος
Φαρμάκης.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: ο Εκτελεστικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Σύρμος, ο Γενικός Διευθυντής
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

κ. Δημήτριος

Καραβίδας,

κ.

ο

Προϊστάμενος

Δ/νσης

Αγροτικής

Οικονομίας

Βασίλειος
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Μιχαλόπουλος και ο κ. Κων/νος Μπερέτης, εργαζόμενος της Δ/νσης Μεταφορών
Π.Ε. Αχαΐας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος
συνεδρίασης.

κηρύσσει την έναρξη της

Αριθ.Αποφ. 160/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης
με τίτλο : «Έγκριση πρόσληψης ιατρού εργασίας για το προσωπικό της έδρας
και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω σύναψης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας δυο (2) ετών, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δαπάνης έως
του

ποσού

των

Αντιπεριφερειάρχη

14.000,00€»
Οικονομικής

και

έδωσε

το

λόγο

στον

Πολιτικής

&

Διοίκησης

εισηγητή
κ.

του,

Παναγιώτη

Σακελλαρόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 296946/1619/15-10-2019
γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη :
1.
Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
2.
Την υπ’ αριθ.248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016).
3.
Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
4.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010), σύμφωνα με τις
οποίες “Στις επιχειρήσεις που απασχολούν πενήντα (50) και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης
έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας…”.
5.
Την παρ.1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, όπου αναφέρεται ότι οι διατάξεις του κώδικα
εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
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6.
Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010) σύμφωνα με
την οποία “2. Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., ως
«επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή
αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.”.
7.
Το εδάφιο β΄ της παρ.2 του άρθρου 283 του ν.3852/2010 (87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο “Οι Περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την
έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των
εμπραγμάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.”.
8.
Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010), στις οποίες
προβλέπεται ότι ο εργοδότης δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού
ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
(ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 του νόμου αυτού ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
9.
Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 16 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010), σύμφωνα με τις
οποίες “1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 2. Κατ` εξαίρεση, τα καθήκοντα
του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να
ασκούν: α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων
αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη. β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν
καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της
ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας”.
10.
Την παρ.10 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 27 του ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/23-10-2014, σύμφωνα με το οποίο “Για
την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα
με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ,
εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής,
συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ.2δ του
άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
Νομίμως έχουν καταρτιστεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ
και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των
διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύοντος ν. 1568/1985.”
11.
Το άρθρο 89 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/τ.Α΄/15-11-2014) σύμφωνα με το οποίο, το
ανωτέρω άρθρο 27 του ν.4304/2014, ισχύει από την 23η Οκτωβρίου 2014.
12.
Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπου
ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών.
13.
Την υπ’ αριθ.ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους» (ΦΕΚ 3722/τ.Β΄/0810-2019).
14.
Την αριθ.πρωτ. 291825/17695/8-10-2019 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της, με την οποία
βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη του κόστους που απορρέει από την χρήση
των υπηρεσιών ιατρού εργασίας για δυο (2) έτη και την με Α/Α 3199/2019 (ΑΔΑ 6ΠΝΠ7Λ6-
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ΔΜ6)Απόφαση ανάληψης δαπάνης, της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15.
Την υπ’αρ. 345530/16119/7-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΔΕ
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας γνωστοποιώ τα κάτωθι:
Για την προαγωγή και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της
Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
κατά την εργασία τους, είναι αναγκαία η προσαρμογή μας με την εθνική νομοθεσία για την
εξάλειψη των επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων της. Την 1η /11/2019 λήγει η
αριθ.πρωτ.338171/15785/01/11/2018 σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας
ενός έτους που συνάφθηκε μεταξύ της Περιφέρειας και τον ανάδοχο που προέκυψε κατόπιν
δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατάσσεται στην Γ΄ κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας
και στις υπηρεσίες της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας απασχολούνται σταθερά συνολικά 431
υπάλληλοι (μόνιμοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ) και δυο (2) δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ενώ
ταυτόχρονα υπάρχει μεταβλητός αριθμός έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου, με
μίσθωση έργου κλπ.), αποσπασμένων, φοιτητών, σπουδαστών, δικηγόρων που
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κλπ., και άρα οι ελάχιστες ώρες που θα πρέπει να
απασχολείται ο ιατρός εργασίας διαμορφώνονται περίπου στις εκατόν ογδόντα (180) ετησίως.
Στις υπηρεσίες της Έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, δεν υπηρετούν ως
υπάλληλοι ιατροί με τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ιατρού
εργασίας.
Ως εκ τούτου, απαιτείται η σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας δυο (2)
ετών, με ιατρό που κατέχει και ασκεί την κατάλληλη ειδικότητα, για την παροχή υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις του νόμου 3850/2010, με απευθείας ανάθεση κατόπιν σχετικής δημοσίευσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν έπειτα από την επιλογή της καταλληλότερης προσφοράς, θα
βαρύνουν τον προϋπολογισμό των ετών 2019, 2020 και 2021 της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Για το σκοπό αυτό, έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019,
και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 02.01.073.0342.01.1231, ποσό 1.170,00 €, ενώ θα εγγραφούν στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2020) 7.000,00 € και στον προϋπολογισμό του έτους 2021,
5.830,00 € σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 291825/17695/8-10-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι η
Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών θα έχει συνολική διάρκεια δυο ετών, ήτοι από το
Νοέμβριο του έτους 2019 έως και τον Οκτώβριο του έτους 2021.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Την έγκριση της πρόσληψης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας
διάρκειας δυο (2) ετών , για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού
της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της διάθεσης πίστωσης
για τη διενέργεια δαπάνης έως του ποσού των 14.000,00 €, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν σχετικής δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, και συγκεκριμένα
στον ΚΑΕ 02.01.073.0342.01.1231,με ποσό 1.170,00 €, ενώ θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό
του επόμενου έτους (2020) ποσό 7.000,00 € και στον προϋπολογισμό του έτους 2021, ποσό
5.830,00 €, βάσει της με Α/Α 3199/2019 (ΑΔΑ 6ΠΝΠ7Λ6-ΔΜ6) και σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ.
291825/17695/8-10-2019 σχετική βεβαίωση Ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι η Δημόσια
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών θα έχει συνολική διάρκεια δυο (2) ετών, ήτοι από το Νοέμβριο
του έτους 2019 έως και τον Οκτώβριο του έτους 2021».

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού δεν είχε προσέλθει ακόμη ο Επικεφαλής της
Παράταξης «Αριστερή- Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα»
κ. Κοσίνας Χρήστος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσληψη ιατρού εργασίας, για την προαγωγή της υγείας και της
ασφάλειας του προσωπικού της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας δυο (2) ετών, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
δαπάνης έως του ποσού των 14.000,00€.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, και
συγκεκριμένα στον ΚΑΕ

02.01.073.0342.01.1231,με ποσό 1.170,00 €, ενώ θα

εγγραφούν στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2020) ποσό 7.000,00 € και στον
προϋπολογισμό του έτους 2021, ποσό 5.830,00 €, βάσει της με Α/Α 3199/2019 (ΑΔΑ
6ΠΝΠ7Λ6-ΔΜ6) και σύμφωνα με την υπ’αρ.
σχετική

βεβαίωση

Ύπαρξης

πίστωσης

της

πρωτ. 291825/17695/8-10-2019
Διεύθυνσης

Οικονομικού

–

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δεδομένου ότι η
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Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών θα έχει συνολική διάρκεια δυο (2) ετών,
ήτοι από το Νοέμβριο του έτους 2019 έως και τον Οκτώβριο του έτους 2021.

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος
Νικόλαος, Αγγελοπούλου Αναστασία Αθανασόπουλος Τρύφων και Μωραΐτης
Νικόλαος και ο Επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης
«Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας
Κωνσταντίνος.
Λευκό ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ.
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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