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

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2874/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-11-2019. 
 

Θέμα  43ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε ΚΑΕ μισθοδοσίας για την κάλυψη της δαπάνης από 
την παράταση συμβάσεων για το έτος 2020 των τριών (3) υπαλλήλων, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων 
στην Περιφέρεια Αττικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 
υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης.   
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από  
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη :  
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα», και ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ    1661/Β΄/11-05-2018 

6. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί εκλογής Τακτικών & Αναπληρωματικών μελών της    Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής 

7. Την υπ’ αριθ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) 

8. Την υπ’ αριθ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής, περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής  

9. Τις υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) & 214/2019 (ΑΔΑ:Ω85Ρ7Λ7-ΜΨΑ) 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  αναφορικά με την έγκριση του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής και την 3η αναμόρφωσή του αντιστοίχως  για το 
οικονομικό έτος 2019 

10. Τις υπ’ αρ.111063/35236/02-01-2019 και 90136/23741/18-10-2019 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως 

11. Το υπ’ αριθ. 4464/166314/30-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. περί πρόσληψης εποχιακών 
κτηνιάτρων για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου ζωονοσογόνου σαλμονέλλας για 
τα έτη 2019-2020 και συγκεκριμένα (1) κτηνίατρο για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και (2) 
κτηνιάτρους για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με δυνατότητα ανανέωσης του ήδη υπηρετούντος 
προσωπικού στις Περιφέρειες για 1+1 έτη (2019 και 2020) 

12. Την υπ’ αριθ. 1310/125404/10-06-2019 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. συνολικού ποσού 11.124.682,00 € για την εφαρμογή του προγράμματος 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, για το έτος 2020 

13. Την υπ’ αριθ. 2/49983/ΔΠΓΚ/25-6-2019 Απόφαση Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:ΨΥ05Η-3Ο0) του Γ.Λ.Κ., για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος  

14. Το υπ’ αριθ. 662043/23-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα 
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, προς τη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με αίτημα τη 
δρομολόγηση ενεργειών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά με την 
κάλυψη δαπάνης από την παράταση συμβάσεων για το έτος 2020, των (3) κτηνιάτρων οι 
οποίοι προσλήφθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης 

15. Το υπ’ αριθ. 666683/24-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μισθοδοσίας σύμφωνα με το οποίο η 
μηνιαία δαπάνη που θα απαιτηθεί για την παράταση συμβάσεων τριών (3)  υπαλλήλων, 
κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
ανέρχεται  στο ποσό των 4.380,86 € και αναλύεται ανά ΚΑΕ ως εξής:                                                                

                     

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΑΕ 0342 ΚΑΕ 0352 ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

           3    3.503,00     877,86      4.380,86 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1) 
ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ (3) 
ΑΤΟΜΑ 

 42.036,00 10.534,32    52.570,32   
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Εισηγούμαστε: 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 52.570,32 ευρώ,  για την κάλυψη 
της δαπάνης μισθοδοσίας από την παράταση συμβάσεων για το έτος 2020 των (3) υπαλλήλων, 
ΠΕ κτηνιάτρων, οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  του Ε.Φ. 01.072, ως ακολούθως:  

 

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 (1) 
έτος (2020): 42.036,00 € 
εκ των οποίων  
για το       
 2019:          1,00 € 
 2020: 42.035,00 € 

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 (1) 
έτος (2020): 10.534,32 € 
εκ των οποίων  
για το 
 2019:             1,00  € 
 2020:10.533,32,00 € 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 52.570,32 ευρώ,  για την κάλυψη 
της δαπάνης μισθοδοσίας από την παράταση συμβάσεων για το έτος 2020 των (3) υπαλλήλων, 
ΠΕ κτηνιάτρων, οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  του Ε.Φ. 01.072, ως ο ανωτέρω πίνακας. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
 

 

ΑΔΑ: 6Χ0Ι7Λ7-7ΦΩ


		2019-11-26T09:41:02+0200
	Athens




