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ΠΑΤΡΑ, 31 ∆εκεµβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. οικ. 349755/1523
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης
& Αγροτικής Οικονοµίας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αµερικής, Πάτρα, 26441
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
1. Γραφείο Προέδρου Οικονοµικής
Επιτροπής
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αµερικής, Πάτρα, 26441
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
3. Γραφείο Εκτελεστικής Γραµµατέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

ΘΕΜΑ: «∆ιαβίβαση της υπ’ αριθµ. 248/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου
∆υτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. 343621/1496 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης &
Αγροτικής Οικονοµίας
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 248/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση αναγκαιότητας προβολής του προγράµµατος
αγροδιατροφική
σύµπραξη,
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
που
υλοποιείται από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, δαπάνης µέχρι του ποσού των
1.500,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας
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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. 15/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Στην Πάτρα σήµερα την 30η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, 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 και ισχύει µε την υπ’ αριθµ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ.οικ.346136/1505,24-12-2013
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. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύµβουλος/Τακτικό µέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
6. Βάλαρης ∆ηµήτριος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύµβουλος /Τακτικό µέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
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9. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιµος - Περιφερειακός Σύµβουλος / Τακτικό µέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε Βαθµό Ε’, 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 ηµερήσιας διάταξης.

Απόφαση 248/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 20o θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας προβολής του προγράµµατος αγροδιατροφική σύµπραξη,
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που υλοποιείται από την Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας, δαπάνης µέχρι του ποσού των 1.500,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
Το θέµα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύµφωνα µε την αρµοδιότητα της παραγράφου
16 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Εισήγηση:
Με το υπ΄αριθµ. 343167/8787/20-12-2013 έγγραφό της η ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα
Προµηθειών, Π∆Ε, µας ενηµέρωσε για τα κατωτέρω:
Α

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 ’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠ∆∆ - ΟΤΑ Β’.
Α
Με το Π.∆. 132/2010
(ΦΕΚ 225 ’/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισµός της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 «περί αρµοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συµβουλίου» , το Περιφερειακό Συµβούλιο ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που
ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν µεταβιβαστεί από το ίδιο σε επιτροπή
του.
Α΄
Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 ) ορίζονται θέµατα περί του ∆ηµόσιου Λογιστικού, του
Α
Ελέγχου ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις. Με το Ν.2286/1995/19 /01-02-95
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προµηθειών του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίζονται συναφή
θέµατα.
Με το υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 730/τ’Β/29-3-2013 τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ. 182/2011
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας που αφορά τη Σύσταση
Επιτροπής µε τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συµβουλίου» και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτήν.
Με την παράγραφο 1 η απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού
Οικονοµικών αναπροσάρµοσε τα χρηµατικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ
Α
247 ’), για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν, προµήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων.
Με το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ.150Α’) κυρώθηκε «Ο Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
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Α

Με τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 ’/16.3.2007) προσαρµόστηκε η Ελληνική
Νοµοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε
µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
ης
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005.
Με την υπ’ αριθµ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονοµίας, αναπροσαρµόστηκε
το χρηµατικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 για την σύναψη σύµβασης, σε δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
ης
ης
Με τις υπ’ αριθµό 213/2013 της 21 Συνεδρίασης 30-10-2013 και 220/2013 της 22
Συνεδρίασης 4-12-2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας «περί
έγκρισης του προϋπολογισµού και του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης οικονοµικού έτους
2014 της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη αποτελεί τη µεγαλύτερη προσπάθεια δικτύωσης του
κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε σκοπό την Ανάπτυξη σε παραγωγικό,
µεταποιητικό και οικονοµικό επίπεδο, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και την
προβολή των προϊόντων της Περιφέρειας εκτός Ελλάδας, µέσω της ανασύστασης του
αγροδιατροφικού τοµέα.
Η ίδρυση και λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης βασίζεται στις απαιτήσεις και
τους κύριους στόχους του Πυλώνα II της νέας κοινής Γεωργικής Πολιτικής για βελτίωση της
διαφανούς λειτουργίας της αγρoδιατρoφικής αλυσίδας, της

ποιότητας και ασφάλειας των

τροφίµων. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα του αγρoδιατρoφικoύ τοµέα αφορούν κυρίως την
έλλειψη αποτελεσµατικής συνεργασίας ανάµεσα στου κρίκους της αγροδιατροφικής αλυσίδας
και τη µειωµένη διαπραγµατευτική δύναµη των παραγωγών.
Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη περιλαµβάνει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στις
διαδικασίες της παραγωγής, µεταποίησης, εµπορίας και διανοµής των γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάµεις τους, µέσα σε ένα κλίµα συνεργασίας
και εµπιστοσύνης, για να προωθήσουν τα προϊόντα που παράγονται σε µια γεωγραφική
περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη τη µορφή και το είδος των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ
των διαφόρων φάσεων παραγωγής και κατανάλωσης του προϊόντος.
Με τον τρόπο αυτό η Περιφερειακή Αρχή, µε όπλο το νέο λογότυπο της, σκοπεύει να
προβάλει και να προωθήσει τα αγροδιατρoφικά τοπικά προϊόντα αναπτύσσοντας συνέργειες µε
την Εστίαση και τον Τουρισµό και πάντα προς όφελος των συµβεβληµένων στην
Αγροδιατροφική Σύµπραξη επιχειρήσεων και φορέων του αγρoδιατρoφικού τοµέα θωρακίζεται
µε τον τρόπο αυτό η οµαλή και σύννοµη διακίνησης των προϊόντων, καταπολεµιέται το
φαινόµενο των παράνοµων κυκλωµάτων διακίνησα και το φαινόµενο των ελληνοποιήσεων στην
εσωτερική αγορά και προστατεύεται η ποιότητα και το όνοµα των προϊόντων µας στη διεθνή
αγορά.
Υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας Τοπικών Συµφώνων Ποιότητας σε κάθε Π.Ε., τα
οποία θα συνδέονται άµεσα µε την Αγροδιατροφική Σύµπραξη, για την προβολή του τοπικού
πρότυπου διατροφής µε τη συνέργεια τοπικών φορέων και επιχειρήσεων που θα αποτελούν
µέλη τόσο του Τ.Σ.Π. όσο και της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης.
Για τους ανωτέρω λόγους είναι επιβεβληµένη η προβολή του προγράµµατος
Αγροδιατροφική Σύµπραξη µε όλα τα πρόσφορα µέσα µεταξύ των οποίων η καταχώρηση στο
τύπο προκειµένου να ενηµερωθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς. Μια εκ των εφηµερίδων η
οποία επιλέχθηκε είναι η εφηµερίδα «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
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Την έγκριση αναγκαιότητας προβολής του προγράµµατος Αγροδιατροφική Σύµπραξη µε
καταχώρηση του στη εφηµερίδα «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που υλοποιείται από την
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µέχρι του ποσού των 1.500,00€ ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί θα βαρύνει τον Φορέα 072 και ΚΑΕ 0841 «∆απάνες
∆ηµοσίευσης» του προϋπολογισµού έτους 2014.
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 2014.

Μετά την εισήγηση του Προέδρου και την τοποθέτηση των µελών, το σώµα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα προβολής του προγράµµατος Αγροδιατροφική Σύµπραξη
µε καταχώρηση του στη εφηµερίδα «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που υλοποιείται
από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, δαπάνης µέχρι του ποσού των 1.500,00€ ευρώ
πλέον Φ.Π.Α..
Η δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί θα βαρύνει τον Φορέα 072 και ΚΑΕ 0841
«∆απάνες ∆ηµοσίευσης» του προϋπολογισµού έτους 2014.
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 2014.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 248/2013.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονοµίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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4. ΒΑΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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