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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3734/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη  δαπάνης 
μισθοδοσίας για την παράταση συμβάσεων τριών (3) κτηνιάτρων  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στον έλεγχο 
της σαλμονέλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδους Gallus gallus  ετών 2019 – 2020. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018)  

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/14) «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4251/τ. Β΄/29-12-2016 
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4. Το Π.Δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
5. To Ν. 4071/2012, άρθρο 5 (ΦΕΚ Α 85/12) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», 

το οποίο αντικαθιστά το 176 του Ν. 3852/10 
6. Την υπ΄ αριθ. 66/2017  (ΑΔΑ ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση Π.Σ. περί εκλογής Τακτικών & 

Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.  
7. Την υπ’ αριθ. 8840/13-01-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 14027/23-01-
2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ  97/τ. Β’/23.01.2017) και την υπ’ αριθ. 
53499/13-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής   και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 48105/6.3.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/τ΄  Υ.Ο.Δ.Δ./10.03.2017)  

9. Την υπ’ αριθ. 425/2017 & 278/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
αναφορικά με την έγκριση του Π/Υ  της  Περιφέρειας Αττικής και την 3η αναμόρφωση αυτού 
αντιστοίχως για το οικονομικό έτος 2018 

10. Τις υπ’ αριθ. 105159/36993/29-12-2017 και 93032/30380/22-11-18 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως 

11. Η υπ’ αριθ. 1970/66273/19-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ2193/τα Β΄/27-6-17) και ειδικότερα το άρθρο 14 
παρ. ΣΤ, σύμφωνα με το οποίο, για την πληρωμή του προσωπικού αυτού , προβλέπεται 
μεταφορά πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ, μέσω των Προϋπολογισμών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

12. Την υπ’ αριθ. 2/64435/ΔΠΓΚ/25-9-2018 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Γ.Λ.Κ. 
, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 8.029.482,00 € 
για το έτος 2019 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 29106.01.042 «Πιστώσεις 
για λοιπές γεωργικές δαπάνες (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)» του ειδικού φορέα 1029-201-
0000000 του Π/Υ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέρος του οποίου , ήτοι 
ποσό 1.986.000,00 €, αφορά πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ 

13. Το  υπ’ αριθ. 4464/166314/30.11.18 έγγραφο  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων , για την ανάγκη πρόσληψης 6 
εποχιακών κτηνιάτρων για την εφαρμογή του πρ/τος ελέγχου ζωονοσογόνου σαλμονέλλας για τα 
έτη 2019-2020. Οι κτηνίατροι θα απασχοληθούν στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Π.Ε. με ετήσιες συμβάσεις με ανανέωση και θα κατανεμηθούν για την 
Περιφέρεια Αττικής ως εξής : (2) κτηνίατροι για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής και (1) κτηνίατρος για 
την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Με το εν λόγω έγγραφο ζητείται να γίνουν ενέργειες ώστε να 
προχωρήσει είτε η διαδικασία ανανέωσης του ήδη υπηρετούντος εποχικού  προσωπικού για 1+1 
έτη (2019 και 2020), είτε να αντικατασταθούν οι παραιτηθέντες από τους υφισταμένους πίνακες 
μετά από διερεύνηση μέσω ΑΣΕΠ, ή να γίνει επαναπροκήρυξη των θέσεων με σκοπό την 
πλήρωσή τους  

14. Το υπ’ αριθ. 241970/5-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού , σχετικά με την 
παράταση συμβάσεων  των (3) κτηνιάτρων οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής 
στα πλαίσια της υλοποίησης του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος, στις Δ/νσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Ανατολικής & Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, ή αντικατάσταση παραιτηθέντων από τους υφιστάμενους πίνακες μετά από διερεύνηση 
μέσω ΑΣΕΠ ή επαναπροκήρυξη των θέσεων με σκοπό την πλήρωσή τους.  

15. Το υπ’ αριθ. 243955/05-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Μισθοδοσίας περί προσδιορισμού της 
μισθολογικής δαπάνης που προκύπτει από την παράταση των σχετικών συμβάσεων και 
συγκεκριμένα: 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΑΕ 0342 ΚΑΕ 0352 ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

        2  72.000,00 18.000,00  90.000,00 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

        1  30.000,00   8.000,00  38.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

        3 102.000,00 26.000,00 128.000,00 

 
16. Την από 06-12-2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού σχετικά με την επάρκεια των 

διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 
2019  (όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου – 
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ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) για την κάλυψη της δαπάνης τακτικής μισθοδοσίας για χρονικό διάστημα 
ενός έτους 
 

εισηγούμαστε : 
Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης  για την κάλυψη  δαπάνης 
μισθοδοσίας για την παράταση συμβάσεων τριών (3) κτηνιάτρων  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στον έλεγχο 
της σαλμονέλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής  του είδους Gallus gallus  ετών 2019 – 2020, ανά ΚΑΕ 
του ειδικού φορέα 01.072, ως εξής: 
 

KAE ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΕ 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΛΗΨΗ 

01.072.034201 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά 
(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

Συνολική δαπάνη για (2) έτη 
(2019-2020): 102.000,00€ 
εκ των οποίων για το 
 2018:          1,00 €         
 2019: 50.999,00 € 
 2020: 51.000,00 € 

01.072.035201 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 
προσωπικό) 

Συνολική δαπάνη για (2) έτη 
(2019-2020): 26.000,00 € 
εκ των οποίων για το 
 2018:          1,00 € 
 2019: 12.999,00 € 
 2020: 13.000,00 € 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης  για την κάλυψη  δαπάνης 
μισθοδοσίας για την παράταση συμβάσεων τριών (3) κτηνιάτρων  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στον έλεγχο 
της σαλμονέλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής  του είδους Gallus gallus  ετών 2019 – 2020, ανά ΚΑΕ 
του ειδικού φορέα 01.072, ως εξής: 
 

KAE ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΕ 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 
ΑΝΑΛΗΨΗ 

01.072.034201 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά 
(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 

Συνολική δαπάνη για (2) έτη 
(2019-2020): 102.000,00€ 
εκ των οποίων για το 
 2018:          1,00 €         
 2019: 50.999,00 € 
 2020: 51.000,00 € 

01.072.035201 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 
προσωπικό) 

Συνολική δαπάνη για (2) έτη 
(2019-2020): 26.000,00 € 
εκ των οποίων για το 
 2018:          1,00 € 
 2019: 12.999,00 € 
 2020: 13.000,00 € 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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