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Αµερικής, Πάτρα, 26441
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ΘΕΜΑ: «∆ιαβίβαση της υπ’ αριθµ. 31/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας»
Σχετ.:
Η υπ’ αριθµ. 108293/1154, 23-4-2013 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας το υπ’ αριθµ. 109286/2903 έγγραφο της
∆/νσης Οικονοµικού Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 31/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στην
9η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης και της προκαλούµενης εξ’ αυτής
δαπάνης» και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 3/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα σήµερα την 30η Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας,
όπως συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011) όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 91/2012 (ΦΕΚ τ. Β 2186/24-7-2012) και ισχύει µε
την υπ’ αριθµ. 44/2013 (ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013) και συγκροτήθηκε µε την υπ’
αριθµ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθµ. οικ. 115578/576, 26-4-2013 πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 µελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω µέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονοµίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύµβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου - Στούµπου Αδαµαντία - Περιφερειακή Σύµβουλος /Τακτικό
µέλος
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
5. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
6. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
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8. Ντάτσικα Γεωργία - Περιφερειακή Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
9. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιµος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
11. Μαρίνος Ανδρέας - Περιφερειακός Σύµβουλος / Αναπληρωµατικό µέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Καραµολέγκου Στυλιανή του Αντωνίου, κλάδου ∆Ε
∆ιοικητικού (Ι∆ΑΧ), σύµφωνα µε την απόφαση οικ. 160453/2337 του Περιφερειάρχη
∆υτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόµο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

Απόφαση 31/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1o θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στην 9η Πανελλήνια
Συνάντηση Φορέων Πρόληψης και της προκαλούµενης εξ’ αυτής δαπάνης».
Το θέµα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύµφωνα µε την αρµοδιότητα της παραγράφου
2 εδάφιο ix της απόφασης 44/2013 του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ τ. Β 730/29-3-2013).
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Π.∆.Ε.
κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου
Γρηγόρη:
Με το υπ΄αριθµ 109286/2903/22-04-2013 έγγραφό της η ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα
Προµηθειών, Π∆Ε µας ενηµέρωσε για τα κατωτέρω:

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας, µε το α.π. 166/18-12-2012 έγγραφό του µας ενηµέρωσε
ης

σχετικά µε την διοργάνωση της 9

Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης, που θα

πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα από 5-9 Ιουνίου 2013 µε γενικό τίτλο «20 χρόνια Πανελλήνιο
∆ίκτυο Φορέων Πρόληψης- ΑλλάΖΩντας σε µια κοινωνία που αλλάΖΕΙ».
Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.
Αχαΐας είναι ένα από τα 71 Κέντρα Πρόληψης της χώρας και λειτουργεί από το 1998 µε τη
µορφή Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Ν. 3966/2011) και µε τη συµµετοχή των ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθµού, επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων σε συνεργασία και µε την εποπτεία του
Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Αυτή τη χρονική στιγµή µέλη της Αστικής Εταιρείας είναι οι παρακάτω φορείς:
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ∆ήµος Πατρέων, ∆ήµος Αιγιαλείας, ∆ήµος ∆υτικής Αχαΐας,
∆ήµος Καλαβρύτων, Κίνηση Πρόταση, Ιατρικός Σύλλογος και Πανεπιστήµιο Πατρών.
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Σκοπός του είναι η πρόληψη κάθε µορφής εξάρτησης τόσο από ουσίες (καπνός,
αλκοόλ, ναρκωτικά) όσο και από συµπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο) αλλά και των άλλων
ψυχοκοινωνικών προβληµάτων. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται µέσα από την εφαρµογή
ενδεδειγµένων

παρεµβάσεων

σε

παιδιά,

νέους,

εκπαιδευτικούς,

γονείς,

εθελοντές,

επαγγελµατίες υγείας και µέλη της ευρύτερης κοινότητας.
Tο έργο του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας είναι:
1.

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντών στο Νοµό Αχαΐας

2.

Ενηµερωτικές συναντήσεις και σεµινάρια για γονείς στα σχολεία του Νοµού.

3.

Βιωµατικά

σεµινάρια

για

εκπαιδευτικούς

Πρωτοβάθµιας

και

∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης.
4.

Οµάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών

5.

Λειτουργία του θεσµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παίδων Πάτρας

6.

Προγράµµατα πρόληψης για παιδιά και εφήβους εντός και εκτός σχολικού
πλαισίου

7.

Εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών

8.

Πρόγραµµα Κοινωνικής ∆ικτύωσης Φορέων για την ασφάλεια και την υγεία στην
νυχτερινή ζωή

9.

Ανοιχτές εκδηλώσεις, όπως ηµερίδες, οµιλίες, προβολές ταινιών, ενηµερωτικά
περίπτερα κλπ µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού
σχετικά µε την πρόληψη.

10.

Αντιµετώπιση αιτηµάτων βοήθειας

11.

Συµµετοχή σε διακρατικά προγράµµατα

12.

Συµµετοχή σε δίκτυα όπως το Πανελλήνιο ∆ίκτυο Φορέων Πρόληψης

13.

Προβολή του έργου του Κέντρου και προώθηση της φιλοσοφίας της πρόληψης µέσα

από άρθρα στον τοπικό τύπο, δηµιουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών µηνυµάτων καθώς
και συµµετοχή σε ενηµερωτικές εκποµπές
Οι Πανελλήνιες Συναντήσεις Φορέων Πρόληψης ξεκίνησαν από το 1993 στην
Πάτρα και διεξάγονται µε µεγάλη επιτυχία περίπου κάθε 2 χρόνια σε διαφορετική πόλη της
Ελλάδας και την Κύπρο, αποτελούν δε ένα από τα σηµαντικότερα επιστηµονικά γεγονότα για
τους ειδικούς στο χώρο της πρόληψης. Η διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων
Πρόληψης το 2013 στην Πάτρα σηµατοδοτεί την 20χρονη πορεία του ∆ικτύου που επιστρέφει
στην «γενετειρά του».
Στόχος των Πανελλήνιων Συναντήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων και καλών
πρακτικών και η δικτύωση µεταξύ των φορέων για την προώθηση της πρωτογενούς
πρόληψης των εξαρτήσεων και την Προαγωγή της Υγείας στην Ελλάδα.
Στη Συνάντηση προβλέπεται να συµµετέχουν περίπου 150-200 επαγγελµατίες και
εθελοντές από φορείς πρόληψης της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην οργανωτική επιτροπή της
Συνάντησης συµµετέχουν εκπρόσωποι των φορέων Πρόληψης της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας καθώς και εκπρόσωποι από το χώρο της εκπαίδευσης και άλλους συνεργαζόµενους
φορείς.
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Επειδή, τέτοιου είδους δράσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, µε σαφή
προσανατολισµό την ποιότητα ζωής των πολιτών, µε βάση τις ανάγκες ευάλωτων οµάδων των
κατοίκων µας, εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, ενισχύουν δε και καθορίζουν
την κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας στους τοµείς Υγείας-Μέριµνας, παρακαλούµε τη
συµµετοχή/ συνδιοργάνωση της Περιφέρειας στην αναφερόµενη Συνάντηση.
Η

προκαλούµενη

συνολική

δαπάνη

για

την

συµµετοχή/συνδιοργάνωση

της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στην Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης είναι µέχρι του
ποσού των 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην εκτύπωση εντύπου
υλικού (∆ηµιουργικό κοµµάτι-π.χ. λογότυπο συνεδρίου, Αφίσα συνεδρίου, Banner 70Χ200,
Folder, Πρόγραµµα συνεδρίου, Περίληψη συνεδρίου, Βεβαιώσεις, Προσκλήσεις, Προσαρµογή
για web banner).
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούµαι
η

α) Την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στην 9 Πανελλήνια
Συνάντηση Φορέων Πρόληψης που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα από 5-9 Ιουνίου 2013
µε γενικό τίτλο «20 χρόνια Πανελλήνιο ∆ίκτυο Φορέων Πρόληψης- ΑλλάΖΩντας σε µια
κοινωνία που αλλάΖΕΙ» από την οποία θα προκληθεί δαπάνη µέχρι του ποσού των 5.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην εκτύπωση εντύπου υλικού για την
προβολή των εκδηλώσεων της συνάντησης, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 109286/2903
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, Π∆Ε.
Η ∆απάνη συνδέεται άµεσα µε την εκπλήρωση των στόχων και του σκοπού της
Περιφέρειας όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση οριοθετούνται από το Π.∆. 132/2010, αφορά
εκδηλώσεις που σχετίζονται άµεσα µε ευαίσθητα κοινωνικά θέµατα και απευθύνεται στο
σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας.
2) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, στην περίπτωση κατά την οποία τµήµα δαπάνης υπερβεί το
θεσµοθετηµένο όριο.
Η ∆απάνη θα ανατεθεί µε απευθείας ανάθεση λόγω του ύψους της απαραίτητης
δαπάνης, κατόπιν έρευνας αγοράς και συγκέντρωση προσφορών.
Η ∆απάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας έτους
2013 και συγκεκριµένα της Π. Ε. Αχαΐας, Φορέας 072, ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, οργανώσεις
συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων».
ης

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26 ∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
«η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής»,
άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσµευση συγκεκριµένης πίστωσης στον
προϋπολογισµό του έτους 2013.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των µελών, το σώµα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΑΔΑ: ΒΕΝΗ7Λ6-ΘΞΚ
1. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στην 9η Πανελλήνια
Συνάντηση Φορέων Πρόληψης που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα από 5-9
Ιουνίου 2013 µε γενικό τίτλο «20 χρόνια Πανελλήνιο ∆ίκτυο Φορέων
Πρόληψης- ΑλλάΖΩντας σε µια κοινωνία που αλλάΖΕΙ» από την οποία θα
προκληθεί δαπάνη µέχρι του ποσού των 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στην εκτύπωση εντύπου υλικού για την προβολή των
εκδηλώσεων της συνάντησης.
Η ∆απάνη συνδέεται άµεσα µε την εκπλήρωση των στόχων και του σκοπού
της Περιφέρειας όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση οριοθετούνται από το
Π.∆. 132/2010, αφορά εκδηλώσεις που σχετίζονται άµεσα µε ευαίσθητα
κοινωνικά θέµατα και απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας.
Η ∆απάνη θα ανατεθεί µε απευθείας ανάθεση λόγω του ύψους της
απαραίτητης δαπάνης, κατόπιν έρευνας αγοράς και συγκέντρωση
προσφορών.
Η ∆απάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
έτους 2013 και συγκεκριµένα της Π. Ε. Αχαΐας, Φορέας 072, ΚΑΕ 0844
«Εκθέσεις, οργανώσεις συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων».
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης
∆ιεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε
ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε
συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής», άρα στην
παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσµευση συγκεκριµένης πίστωσης στον
προϋπολογισµό του έτους 2013.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, στην περίπτωση κατά την οποία τµήµα δαπάνης υπερβεί
το θεσµοθετηµένο όριο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 31/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΟΥΜΠΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΔΑ: ΒΕΝΗ7Λ6-ΘΞΚ
6. ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
7. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
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