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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2611/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: •

368461/803/22.11.2019

εισήγηση

της

Γενικής

Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2611/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
3.844,00 € συμπ. ΦΠΑ, για τη κάλυψη του κόστους, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας– Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ, των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Δράσης «Φροντίζουμε Όσους μας
Φροντίζουν» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ 3 «Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για την ανάγκη
πρόληψης της υγείας και προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
λοιπών δράσεων πληροφόρησης – ενημέρωσης με έμφαση στη σωστή διατροφή σε συνεργασία με
την Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς»,
για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
368520/4552/22.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας-Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπης
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2611/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 17ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.844,00 € συμπ. ΦΠΑ,
για τη κάλυψη του κόστους, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας– Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, των
παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Δράσης «Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν» που
εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ 3 «Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για την ανάγκη πρόληψης της
υγείας

και προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λοιπών

δράσεων πληροφόρησης – ενημέρωσης με έμφαση στη σωστή διατροφή σε συνεργασία με την
Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 368461/803/22.11.2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος δεσμεύσεων του Ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
4. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ- ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20,34 και 35 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003) όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) και 6,7 παρ.1 του
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010).
8. Την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ.
248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016).
9. Την υπ. αρίθμ. 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος
2018 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) και την υπ. αρίθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ),
σύμφωνα με την οποία, η υπ. αρίθμ. 184/2017 ανωτέρω, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά
της, βρέθηκε νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 του Ν. 3852/2010.
10. Την υπ’ αριθ.οικ.16428/180/19-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ», κάθε πράξης που ανάγεται στα καθήκοντα διατάκτη
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 281/7-2-2017).
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11. Την υπ’ αριθ. 55961/643/1-3-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 111/ τ.ΥΟΔΔ/9-3-2017).
12. Την υπ’ αριθ. 69641/869/14.3.2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-32017».
13. Την υπ’ αριθμ. 145/22-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» των τριών (3)
Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
14. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Πράξη «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168 (ΑΔΑ: 970ΡΟΞ7Φ-ΒΚΟ).
15. Την υπ αριθ. 62/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την
οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και η υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016» -Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5000168 η οποία εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΚ5Α7Λ6-847).
16. Την υπ. αριθ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
17. Το γεγονός ότι παρατάθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2015-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Δ26/οικ.456001/360/3-1-2017 (ΦΕΚ 3670/Β/3-10-2017)
Υπουργική Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία αφορά παράταση στη λήξη του
φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2018 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι
31/03/2019.
18. Το γεγονός ότι παρατάθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών
μέτρων 2015-2016 - Κ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000168) σύμφωνα με την υπ’αριθ.
Δ13/οικ./39525/2150/17-7-2018 Υπουργική Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016(ΦΕΚ 3143/Β/31-7-2018), ως προς το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία αφορά παράταση (3η παράταση) στη λήξη του φυσικού
αντικειμένου μέχρι 31/12/2019 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/03/2020.
19. Την υπ. αριθ. 127/08-8-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος
2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους» (ΑΔΑ: 60ΡΥ7Λ6-ΓΞΤ).
20. Την
αριθμ. Α/Α 3623 Αριθμ. πρωτ. 365069/17169/20-11-2018 Απόφαση της Δ/νσης
Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου, περί ανάληψης δαπάνης συνολικού ποσού 4.000€ για το
ΣΜ3 του Σχεδίου Δράσης «Συνοδευτικά Μέτρα 2018» του ΤΕΒΑ (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ6-Θ3Δ)
21. H Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αχαΐας µε επικεφαλής εταίρο
(Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υλοποιεί στην
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Πράξη µε τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη
€4.557.989,79, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ). Για την υλοποίηση της Πράξης έχει υπογραφεί το από 25-06-2015 Πρωτόκολλο
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Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αχαΐας όπως τροποποιήθηκε με την από 25-10-2017
απόφαση της Κοινωνικής Σύμπραξης, μεταξύ των εταίρων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συμβάλλει στην ανακούφιση των
ασθενών ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από την φτώχεια, προάγει την κοινωνική συνοχή,
ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της
φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), το οποίο εγκρίθηκε την 15η Δεκεμβρίου
2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά µε τη συλλογή,
μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/ και βασικής υλικής συνδρομής, ενώ επίσης
συνδυάζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των
ωφελούμενων.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων που
αναλαμβάνονται από την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας πέραν της διανομής τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής, µε στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και
κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Τα Συνοδευτικά Μέτρα, σύμφωνα
με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του Δικαιούχου είτε
εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/ στους οποίους ανατέθηκε από την
Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η ευθύνη υλοποίησης του/ τους.
Το Σχέδιο Δράσης «Συνοδευτικά Μέτρα 2018» του ΤΕΒΑ στηρίζεται στη στρατηγική της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικής
προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων ΣΜ-3 «Συμβουλευτικό Πρόγραμμα
για την ανάγκη πρόληψης της υγείας και προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και λοιπών δράσεων πληροφόρησης – ενημέρωσης με έμφαση στη σωστή
διατροφή σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς».
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας θέλοντας να στηρίξει Συλλόγους και
Φορείς Υγείας και Πρόνοιας και παράλληλα να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της σωστής
πληροφόρησης θα συνεργαστεί με την Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας αλλά και άλλους φορείς όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προληπτικές εξετάσεις, δράσεις ενημέρωσης και λοιπές δράσεις στους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με τους
Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο, τη
Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ, το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» (ΠΠΝΠ), το Χαμόγελο του
Παιδιού, τα Κέντρα Υγείας της Αχαΐας, την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία, την Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας «Υγεία για Όλους», τους
Συλλόγους, τους φορείς και τους εθελοντές, που δραστηριοποιούνται στην Αχαΐα. Ενδεικτικά:
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 Συμβουλευτικές Δράσεις και Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής για παιδιά
σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, το Χαμόγελο του Παιδιού, κ.α.
 Συμβουλευτική για την πρόληψη της Υγείας με Προληπτικές Οφθαλμολογικές εξετάσεις για
παιδιά και ενήλικες, σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του ΠΠΝΠ, κ.α.
 Συμβουλευτική Υποστήριξη για Πρόληψη -ενημέρωση και Προληπτικές Δερματολογικές
εξετάσεις για μελάνωμα και ιατρικές οδηγίες για προστασία από τον ήλιο, σε συνεργασία με την
Δερματολογική Κλινική του ΠΠΝΠ, κ.α.
 Συμβουλευτική για ασφαλή και ορθή παρακολούθηση Σακχάρου και Μετρήσεις σακχάρου σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» και την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ),
κ.α.
 Άλλες δράσεις πληροφόρησης συμβουλευτικής υποστήριξης και προληπτικές εξετάσεις– με
διανομή εντύπου ενημέρωσης για την σημασία πρόληψης στην υγεία ως ψυχοκοινωνική
ενδυνάμωση και προαγωγή της υγείας τους, αύξηση προσβασιμότητας σε πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) και μείωση του αποκλεισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ.
Το κόστος δαπάνης για τις δράσεις του ΣΜ- 3 που αφορά σε ενήλικες και παιδιά είναι 11.000€ και
θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.01.071.9919.01.1281.
Η συγκεκριμένη δράση με τίτλο «Φροντίζουμε όσους μας φροντίζουν» θα πραγματοποιηθεί στις 12
Δεκεμβρίου 2108 και αποτελεί μια ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και
υποστήριξης για θέματα φροντίδας ηλικιωμένων και χρόνια ασθενών, ενδυνάμωσης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης. Η Δράση περιλαμβάνει Επιμέρους Ενέργειες όπως: Εκπαιδευτικό
σεμινάριο για τους φροντιστές των ηλικιωμένων και των χρόνια ασθενών, Ενδυνάμωση,
Βιωματικό Εργαστήρι και Ψυχοκοινωνική Στήριξη με Συμβουλευτική Καθοδήγηση των άτυπων
κυρίως φροντιστών (π.χ. συγγενών) αλλά και των τυπικών φροντιστών των χρόνιων ασθενών.
Παράλληλα θα παρουσιασθεί το Ευρωπαϊκό έργο Ι -CARE που αφορά την εκπαίδευση τυπικών
(λειτουργών υγείας) και άτυπων Φροντιστών (συνοδών ή άτυπων φροντιστών χρόνιων
ασθενών). Η Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Αχαΐας συμμετέχει ως φορέας
υποστήριξης της δράσης με εκπαιδευμένους υπάλληλους που συμβάλλουν στη διάχυση της γνώσης και
δράσης του έργου. Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει Υγιεινή και ασφάλεια στην κατοικία Υγιεινή
και ασφάλεια Τροφίμων ενημέρωση για τις Αλλεργίες – Μέτρα Πρόληψης Προφύλαξης στους
Ευπαθείς Πληθυσμούς Ενημέρωση Διαφώτιση για Διαδικαστικά Θέματα – Διάχυση Προγράμματος ιcare «Ηλεκτρονική πλατφόρμα - παρουσίαση του δωρεάν διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού
(ηλεκτρονική πλατφόρμα MOOC του προγράμματος i- care Open Educational Resources) που
διατίθεται σε τέσσερις (4) γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά): Οι άτυποι φροντιστές
ΤΕΒΑ και των ωφελούμενων ΤΕΒΑ θα είναι σε θέση να ενημερωθούν σφαιρικά για να αναπτύξουν
τις βασικές δεξιότητες φροντίδας της υγείας για τις πιο διαδεδομένες ασθένειες (basic healthcare
skills) τις κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (ICT skills).
Κεντρικοί στόχοι της δράσης αφορούν στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των
πληθυσμών-στόχων του έργου (τυπικοί και ιδιαίτερα οι άτυποι φροντιστές ασθενών με χρόνια
νοσήματα – ωφελούμενοι ΤΕΒΑ όπως συγγενείς ασθενών, φροντιστές κατ' οίκον κλπ) στην ποιοτική
παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας στους συνανθρώπους μας με χρόνια νοσήματα, ιδιαίτερα
κατά την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε και δεδομένου ότι αποτελούν κοινωνικά
ευπαθείς. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με προστιθέμενη αξία καθώς η ψυχοσωματική
εξάντληση των νοικοκυριών που έχουν μέλος ή μέλη εξαρτώμενης φροντίδας με χρόνιες νόσους
πλήττει ιδιαίτερα λόγω σημαντικής μείωσης του εισοδήματος τους και αφετέρου, λόγω αύξησης
κόστους παροχής φροντίδας τους πιο οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας που αποτελούν
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ Π.Ε. Αχαΐας.
Βασικά περιεχόμενα της Δράσης:
 Ενημέρωση ωφελούμενων για συμμετοχή στις επιμέρους ενέργειες της Δράσης.
 Διαχείριση – συντονισμός εργασιών, προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων με τα
εμπλεκόμενα μέρη, τα στελέχη και τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΠΔΕ/ ΠΕ Αχαΐας και τους
συνεργαζόμενους φορείς.
 Ενοικίαση Χώρου Εκδήλωσης
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 Σχεδιασμός κεντρικής εκδήλωσης
 Πρόσκληση ομιλητών
 Δημιουργικός σχεδιασμός ταυτότητας εκδήλωσης και επικοινωνιακού υλικού για όλα τα μέσα και
χρήσεις (τίτλος, moto, πρόσκληση, πρόγραμμα, κ.α.)
 Βασικός Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
 Φωτογραφική κάλυψη όλης της εκδήλωσης
 Διαχείριση υποδοχής ομιλητών και συμμετεχόντων (2 άτομα)
 Καταγραφή συμμετεχόντων (παρουσιολόγιο)
 Προσωπικό εκδήλωσης
 Διαχείριση ροής εκδήλωσης
 Διάλειμμα – καφές
 Πρόγραμμα Εκδήλωσης A4
 Προσκλήσεις και αποστολή προσκλήσεων (έντυπων, ηλεκτρονικών)
 1 Roll up εκδήλωσης ή 1 panel ανάλογα με την διαμόρφωση του χώρου
 Σήμανση - διαμόρφωση χώρου
 Σχεδιασμός, συντονισμός και διαχείριση παράλληλων δράσεων, οι οποίες σύμφωνα με τον
προγραμματισμό της ΠΔΕ περιλαμβάνουν:
1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους φροντιστές των ηλικιωμένων και των χρόνια ασθενών.
2. Ενδυνάμωση, Βιωματικό Εργαστήρι και Ψυχοκοινωνική Στήριξη με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
των άτυπων κυρίως φροντιστών (π.χ. συγγενών) αλλά και των τυπικών φροντιστών των χρόνιων
ασθενών.
 Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής (όπου απαιτείται) για την διεξαγωγή των επιμέρους ενεργειών.
 Συνεχή συνεργασία καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης με τα στελέχη και το επιστημονικό
προσωπικό της ΠΔΕ/ Π.Ε. Αχαΐας, τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό των συνεργαζόμενων
φορέωνμε την ΠΔΕ/ Π.Ε. Αχαΐας για την υλοποίηση της δράσης.
 Αποστολή ΔΤ πριν και μετά την Δράση σε τοπικούς φορείς και ΜΜΕ
 Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις
 Campagnia Facebook
 Εκτύπωση Αφίσας 60 τεμ. και τοποθέτηση στα σημεία εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, στον
Δικαιούχο και στον χώρο της εκδήλωσης
Όλες οι επιμέρους ενέργειες αφορούν στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ.
Συγκεκριμένα για τη κάλυψη του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών Δράσης πληροφόρησης –
ενημέρωσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ3 της δράσης με τίτλο «Φροντίζουμε όσους μας
φροντίζουν» που αποτελεί μια ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και
υποστήριξης για θέματα φροντίδας ηλικιωμένων και χρόνια ασθενών, ενδυνάμωσης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ. για το έτος 2018, μετά από έρευνα
αγοράς προσκομίσθηκαν προσφορές για την οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης και
παράλληλων ενεργειών της δράσης και συγκεκριμένα από :
1. Την εταιρεία Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. PATRASEVENTS.GR , ποσού 3.844,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
2. Την εταιρεία BALLOON FIRE ΤΖΕΛΕΠΗΣ Β. ΑΝΔΡΕΑΣ, ποσού
4.216,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
3. Την εταιρεία MINDSET ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ , ποσού 5.580,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Η προσφορά της Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. PATRASEVENTS.GR ποσού 3.844,00€
κρίνεται η πλέον συμφέρουσα .
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή
Α. Για την έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.844,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
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PATRASEVENTS.GR» για τη κάλυψη του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών για την οργάνωση
και υλοποίηση της κεντρικής εκδήλωσης και παράλληλων ενεργειών της δράσης με τίτλο
«Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ 3 «Συμβουλευτικό
Πρόγραμμα για την ανάγκη πρόληψης της υγείας και προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λοιπών δράσεων πληροφόρησης – ενημέρωσης με έμφαση
στη σωστή διατροφή σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Υγείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς» του Σχεδίου Δράσης «Συνοδευτικά Μέτρα
2018» του ΤΕΒΑ.
Β. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και ειδικότερα τις πιστώσεις Ε.Φ.: «02.01.071 & Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1281 της ΠΕ
Αχαΐας».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).

ΑΔΑ: 78Υ37Λ6-3ΘΗ
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 368461/803/22.11.2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.844,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ.ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
PATRASEVENTS.GR» για τη κάλυψη του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών για την οργάνωση
και υλοποίηση της κεντρικής εκδήλωσης και παράλληλων ενεργειών της δράσης με τίτλο
«Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ 3 «Συμβουλευτικό
Πρόγραμμα για την ανάγκη πρόληψης της υγείας και προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λοιπών δράσεων πληροφόρησης – ενημέρωσης με έμφαση στη
σωστή διατροφή σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς» του Σχεδίου Δράσης «Συνοδευτικά Μέτρα 2018» του
ΤΕΒΑ.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και ειδικότερα τις πιστώσεις Ε.Φ.: «02.01.071 & Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1281 της ΠΕ
Αχαΐας».
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ.Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

