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ΠΡΟ: Γξαθείν Δληεηαικέλνπ Πεξηθ.
πκβνύινπ ζε ζέκαηα Τγείαο &
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο &
Βνεζνύ Πεξηθεξεηάξρε

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2009/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 241702/750/12.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Δληεηαικέλνπ
Πεξηθ. πκβνύινπ ζε ζέκαηα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Βνεζνύ Πεξηθεξεηάξρε

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2009/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.800,00 επξώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ην
Κνηλσθειέο σκαηείν Αξσγήο θαη Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία
«ΦΡΟΝΣΗΕΩ» θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Νόζνπ Alzheimer θαη πλαθώλ Γηαηαξαρώλ ελόο
δηεκέξνπ δξάζεσλ ζηηο 20 θαη 21 επηεκβξίνπ ζηελ Πάηξα κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ άλνηα θαη ηε
λόζν Alzheimer», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 29/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απγνύζηνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
247759/2561/21.08.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (από ην ζ.62)
Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ύξκνο Γεώξγηνο-Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιίαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο νη εθπξόζσπνη ησλ
Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ.
θ. Λαδόπνπινο Θεκηζηνθιήο - (Αληηπξόεδξνο Α΄ Γ.. ηνπ θνξέα «ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΜ.
ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ»
ii. θ. Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο (εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα «ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΩΝ
Α.Σ.Δ»
iii. θ. Παύινπ ππξίδσλ θαη Ρεληήο Παλαγηώηεο (εθπξόζσπνη ηνπ θνξέα «ΑΡΥΗΜΖΓΖ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ)»)
Δπίζεο γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Έθηαθηεο
Δπηηξνπήο Γλσκνδόηεζεο Αηηηνινγήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ θ. Καινγεξόπνπινο Ησάλλεο.
i.

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ζαξάληα δύν (42) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Παπαλδξένπ
Υξήζηνο (εθπξόζσπνο ΚΣΔΛ Ν ΑΥΑΗΑ ΑΔ) θαη ν θ. Υαηδεειεπζεξίνπ Παλαγηώηεο
(εθπξόζσπνο ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΠΑΣΡΩΝ ΑΔ), θαζώο επίζεο θ. Σόγηαο Υξήζηνο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2009/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 22ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1.800,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα
ηε ζπλδηνξγάλσζε από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ην Κνηλσθειέο σκαηείν Αξσγήο θαη
Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία «ΦΡΟΝΣΗΕΩ» θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξεία
Νόζνπ Alzheimer θαη πλαθώλ Γηαηαξαρώλ ελόο δηεκέξνπ δξάζεσλ ζηηο 20 θαη 21 επηεκβξίνπ
ζηελ Πάηξα κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ άλνηα θαη ηε λόζν Alzheimer».

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 241702/750/12.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Δληεηαικέλνπ
Πεξηθ. πκβνύινπ ζε ζέκαηα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Βνεζνύ Πεξηθεξεηάξρε, ε
νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έσονηαρ ςπότη:
Ο βνεζφο Πεξηθεξεηάξρε θαη εληεηαικέλνο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ζε ζέκαηα πγείαο θαη θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, έρνληαο ππφςε:
 Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε θαη παξαθνινχζεζε
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 163 ηνπ Ν.
3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο»
 Σηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ
4309/Β/30-12-2016)φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ.165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β/29-8-2017) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο
θαη Ηνλίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εδάθηα Γ2 & Γ3 ηνπ άξζξνπ 25 ηα νπνία αλαθέξνπλ:
2. Σν Σκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα:
i. ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο,
ii. ηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο ησλ ηαμηδησηψλ θαη πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο,
iii. ηνπο εκβνιηαζκνχο κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ,
iv. ηε ρνξήγεζε πξνιεπηηθήο, θαξκαθεπηηθήο αγσγήο φπσο ρεκεηνπξνθχιαμε,
v. ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ θαη νδεγίεο γηα λνζήκαηα, γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ
θαη ηξνθίκσλ, γηα ηηο επηδεκίεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ
ζε δηάθνξεο ρψξεο,
vi. ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ινηκσδψλ λνζεκάησλ,
vii. ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη δηεξεχλεζε θξνπζκάησλ γηα πξφιεςε επηδεκηψλ,
viii. ην ζπληνληζκφ, ηελ επνπηεία, ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θσλσπνθηνλίαο θαζψο θαη ηε ιήςε κέηξσλ
έλαληη επηδεκίαο εινλνζίαο,
ix. ηελ έθδνζε νδεγηψλ θαη κέηξσλ πξφιεςεο ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη απαξαίηεησλ εκβνιηαζκψλ πνπ αθνξνχλ
ηαμηδησηηθή ηαηξηθή, ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ δηεζλνχο ηχπνπ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο,
x. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε Γεκφζηα Τγεία θαη δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε,
πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.
3. Σν Σκήκα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο Τγείαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα:
i. ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα γίλνληαη ηθαλά λα αλαπηχμνπλ ηνλ
έιεγρν πάλσ ζηελ πγεία ηνπο θαη λα ηε βειηηψζνπλ,
ii. ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, νδνληηαηξηθήο, ςπρηθήο πγηεηλήο,
iii. ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πγείαο κε ρξήζε θηλεηήο κνλάδαο,
iv. ηελ πξφιεςε εμαξηήζεσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αιθννιηζκνχ, ηελ θαηάρξεζε
νπζηψλ, ηηο ςπρηθέο εμαξηήζεηο θαη ηνλ εζηζκφ,
v. ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε θαη απντδξπκαηνπνίεζε ΑκεΑ θαη ρξνλίσο ςπρηθά παζρφλησλ,
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vi. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληνληζκφ θάζε είδνπο καδηθνχ εκβνιηαζκνχ,
vii. ηε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο γηα ίδξπζε νίθσλ αλνρήο,
viii. ηελ ελεκέξσζε γηα πξνγξάκκαηα πξψησλ βνεζεηψλ,
ix. ηε ζπλεξγαζία κε ην θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγείν θαη κε θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
Γεκφζηαο Τγείαο,
x. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε Γεκφζηα Τγεία θαη δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε,
πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.
 Σηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ
4309/Β/30-12-2016) φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ.165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β/29-8-2017) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο
θαη Ηνλίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην εδάθην Α ηνπ άξζξνπ 25 ην νπνίν αλαθέξεη:
Α. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο αλάγνληαη ηδίσο ζηε δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο
θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπηθνχ, παγθφζκηνπ, κεηαθηλνχκελνπ θαη κε, κέζσ πνιπηνκεαθψλ
ζπλεξγαζηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ
αηφκνπ ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα αλαπηχμεη ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ πγεία ηνπ θαη λα ηε βειηηψζεη, ζηνλ
εθζπγρξνληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κε ζαθή
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πνηφηεηα δσήο αζζελψλ θαη κε, θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο κε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ αγσγήο
πγείαο, πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.Π:Π(2)γ/νηθ. 78327/22-7-2005 (ΦΔΚ 1079/Β/1-8-2005) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «χλαςε Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο»
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 παξ. (γ) ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/2010), ην νπνίν
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α΄/2012), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε πηζηψζεσλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην».
 Σελ ππ’ αξηζκ.6460/15/21-1-2019 (ΑΓΑ: ΦΟΣΘ7Λ6-ΓΚ) Γηαβίβαζε ηεο ππ. αξηζκ. 4/18-01-2019
απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ (Ο.Π.Γ)
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ην
νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, θαζψο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ. κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ ΑζζελψλΖ Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ηελ έληαμε ησλ
πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ ηεο Π.Γ.Δ «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ – Ζ Διπίδα»,
ζε δηαθξηηνχο πίλαθεο, ζην Ο.Π.Γ. έηνπο 2019, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 248595/27-12-2016 Απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ
4309/Β/30-12-2016), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφ ππ’αξηζκ.165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β/29-8-2017) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο
θαη Ηνλίνπ
 Σν ΦΔΚ 2953/η.Β/29-08-2017 πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ΠΓΔ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/24-03-2017 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη
ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 22681/52/4-2-2019 απφθαζε 5/31-1-2019 (ΑΓΑ 604Ρ7Λ6-ΞΜ2) ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ
πξφιεςε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξναγσγή πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα
ην έηνο 2019»
,
 Σελ αξηζκ. 131/2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο (ΑΓΑ: Φ98Ζ7Λ6ΦΥ4) κε ζέκα: «Έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ πξφιεςε, επαηζζεηνπνίεζε
θαη πξναγσγή πγείαο ησλ πνιηηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην έηνο 2019
 Σν ππ’ αξηζκ. 241616/749/12-08-2019 έγγξαθφ καο, ην νπνίν έιαβε αξηζκφ πξσηνθφιινπ
ΠΓΔ/ΤΠΓ/241687/1322/12-08-2019 ζηελ Τπεξεζία Γηαηάθηε ηεο ΠΓΔ

ΑΔΑ: ΨΠ3Ι7Λ6-ΚΨΝ
Η ειζήγηζη - ππόηαζη ηος ενηεηαλμένος πεπιθ. ζςμβούλος ζε θέμαηα ςγείαρ & κοινυνικήρ αλληλεγγύηρ
& βοηθού πεπιθεπειάπση ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ
Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, πνπ αθνξά δξάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, γηα
ηελ πεξίνδν 2019, γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνάζπηζεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη επεμίαο ηνπ
αηφκνπ γηα ηε δηαθχιαμε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ, πξνζπκπησκαηηθνχ ηαηξηθνχ
ειέγρνπ σο πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πγείαο αιιά θαη ζέκαηα
πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αλάγνληαη ζηελ θνηλσληθή ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, θαη ζπληνληζκνχ
ησλ θνξέσλ θαη ηνπ δηθηχνπ εζεινληψλ εηζεγήζεθε ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηελ παξαθάησ δξάζε
κε αξηζκφ 85 ηεο εηζήγεζεο πνπ αλαθέξεη: «ε ζπλέρεηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ην Κνηλσθειέο σκαηείν Αξσγήο θαη Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη Αηφκσλ κε Αλαπεξία
«ΦΡΟΝΣΗΕΧ» πνπ απφ θνηλνχ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο, ησλ Αηφκσλ κε Άλνηα θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο πξφθεηηαη λα ζπλδηνξγαλψζνπλ δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ θξνληηζηψλ γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άλνηα θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη ηνπο
πνιίηεο γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο ηεο εκθάληζεο ηεο άλνηαο ζηα πιαίζηα ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Alzheimer.
Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξφιεςε θαη ζπκπαξάζηαζε ζε αζζελείο κε Alzheimer ε ελεκέξσζε θαη ε
εθκάζεζε δεμηνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο λεαξήο ειηθίαο.
Σέηνηεο ηερληθέο ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ δηνξγάλσζε ελφο δηήκεξνπ δξάζεσλ (κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα
Ζκέξα Alzheimer) ζε ζπλεξγαζία κε ην σκαηείν «ΦΡΟΝΣΗΕΧ» θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ
κε Αλαπεξία Γπηηθήο Διιάδαο & Ννηίσλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαζψο θαη κε ηελ ζχκπξαμε ειηθησκέλσλ θαη
εθήβσλ, ζε δηαγελεαθή δξάζε κέζσ παηρληδηψλ. ην ίδην δηήκεξν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πνηθίιεο άιιεο
δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε γηα ην πξφβιεκα ηεο άλνηαο, ηελ πξφιεςε, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη
ηελ θξνληίδα πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπγγελείο ηνπο πξνο ηνπο πάζρνληεο. Ζ Π.Γ.Δ. πξφθεηηαη λα θαιχςεη ηα
έμνδα γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ηελ ελνηθίαζε ησλ αηζνπζψλ, νπηηθναθνπζηηθή
θάιπςε, δηάιιεηκα θαθέ, δεκηνπξγία banner, θηινμελία θαη γεχκα ζπκκεηερφλησλ θηι.
ην πιαίζην απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζπλεξγάδεηαη κε ην Κνηλσθειέο
σκαηείν Αξσγήο θαη Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη Αηφκσλ κε Αλαπεξία «ΦΡΟΝΣΗΕΧ» θαη ηελ Διιεληθή
Δηαηξεία Νφζνπ Alzheimer θαη πλαθψλ Γηαηαξαρψλ θαη ζπλδηνξγαλψλνπλ έλα δηήκεξν δξάζεσλ κε ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ άλνηα θαη ηε λφζν Alzheimer. Σν δηήκεξν δξάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20 θαη 21
επηεκβξίνπ 2019 ζηελ Πάηξα. ηφρνο ηεο εθδήισζεο ζα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ θξνληηζηψλ γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ άλνηα θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη ησλ πνιηηψλ γηα
ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο ηεο εκθάληζεο ηεο άλνηαο.
Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο πξφθεηηαη λα ζηεξίμεη ην παξαπάλσ δηήκεξν δξάζεσλ θαιχπηνληαο ηα έμνδα
γηα:
 Σε δεκηνπξγία-εθηχπσζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (100 ηεκάρηα πξνγξάκκαηα-πξνζθιήζεηο Α5,
20 ηεκάρηα αθίζεο Α3 θαη 1 roll up banner ) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθδήισζεο
 Σελ θάιπςε εμφδσλ δηακνλήο θαη δηαηξνθήο (1 γεχκα) δχν νκηιεηψλ γηα κηα κέξα (κία δηαλπθηέξεπζε
ζε δχν κνλφθιηλα δσκάηηα κε πξσηλφ )
 Σελ ελνηθίαζε αίζνπζαο ρσξεηηθφηεηαο έσο 250 αηφκσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εκεξίδαο ζηηο 21
επηεκβξίνπ 2019
 Σελ παξνρή δηαιείκκαηνο θαθέ (θαθέο, ρπκφο, βνπηήκαηα, θέηθ θιπ) γηα 200 άηνκα
Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο γηα ηε δεκηνπξγία-εθηχπσζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, πξνζθνκίζηεθαλ
πξνζθνξέο απφ:
1. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ ΧΚΡ. ΠΤΡΗΓΧΝ (Σππνγξαθείν-Δθηππψζεηο)
2. ΓΖΜ.ΜΗΥ.ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ (Φσηναληίγξαθα-Υαξηηθά-Βηβιηνδεζίεο)
3. “TIP This is print” Γ.ΜΠΑΣΕΑΚΑ – Β.ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΟΤ Ο.Δ. (Τπεξεζίεο εθηππψζεσλ & ζπλαθείο
δξαζηεξηφηεηεο).
Ζ πξνζθνξά ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟΠΟΤΛΟΤ ΩΚΡ. ΠΤΡΘΔΩΝΑ (Σππνγξαθείν-Δθηππψζεηο)
Πνζνχ 496,00 εςπώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) αλαδεηθλχεηαη ε πην νηθνλνκηθή. Ζ δαπάλε απηή
πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθά θαη εθηχπσζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (100 ηεκάρηα πξνγξάκκαηαπξνζθιήζεηο Α5, 20 ηεκάρηα αθίζεο Α3 θαη 1 roll up banner )
Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο γηα ηελ θηινμελία - δηακνλή θαη δηαηξνθή (1 γεχκα) δχν νκηιεηψλ γηα κηα κέξα (κία
δηαλπθηέξεπζε ζε δχν κνλφθιηλα δσκάηηα κε πξσηλφ), θαη γηα ηελ παξνρή δηαιείκκαηνο θαθέ γηα 200 άηνκα
θαζψο θαη ηελ ελνηθίαζε αίζνπζαο ρσξεηηθφηεηαο έσο 250 αηφκσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εκεξίδαο ζηηο 21
επηεκβξίνπ 2019, πξνζθνκίζηεθαλ πξνζθνξέο απφ:

ΑΔΑ: ΨΠ3Ι7Λ6-ΚΨΝ
1. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ BYZANTINO HOTEL
2. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ PATRAS PALACE
3. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ HOTEL ASTIR.
Ζ πξνζθνξά ηνπ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ HOTEL ASTIR πνζνχ 1.304,00 εςπώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)
αλαδεηθλχεηαη ε πην νηθνλνκηθή. Ζ δαπάλε απηή πεξηιακβάλεη ηελ θηινμελία - δηακνλή θαη δηαηξνθή (1
γεχκα) δχν νκηιεηψλ γηα κηα κέξα (κία δηαλπθηέξεπζε ζε δχν κνλφθιηλα δσκάηηα κε πξσηλφ), θαη ηελ παξνρή
δηαιείκκαηνο θαθέ γηα 200 άηνκα θαζψο θαη ηελ ελνηθίαζε αίζνπζαο ρσξεηηθφηεηαο έσο 250 αηφκσλ γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο εκεξίδαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2019, θαζψο θαη ην θφξν δηακνλήο θαη
αλαιχνληαη σο εμήο :
 Ενοικίαζηρ Αίθοςζαρ 250 αηφκσλ 380 εςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ)
 Coffee Break γηα 200 άηνκα 4€/άηνκν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δηλαδή 800 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
 Διαμονή + θόπορ διαμονήρ για 2 ομιληηέρ (1 διανςκηέπεςζη ζε μονόκλινο δυμάηιο με
ππυινό) , 50€/άηνκν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δειαδή 100 εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
θαη
 Ένα γεύμα για ηοςρ 2 ομιληηέρ 12€/άηνκν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δειαδή 24 εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ
Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα μελνδνρεία BYZANTINO HOTEL θαη PATRAS PALACE απάληεζαλ φηη δελ
είραλ δηαζεζηκφηεηα γηα αίζνπζα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο θαη επηπιένλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα
πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΑΜΔΑ θαη ν ρψξνο ζεσξείηαη θαηάιιεινο εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηαο δηαρσξηζκνχ ηνπ ζε
κηθξφηεξα ηκήκαηα γηα ηε παξάιιειε πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ φπσο έρεη δεηεζεί θαη απφ ην ζσκαηείν γηα
ηνπο ιφγνπο απηνχο επηιέρζεθε ην μελνδνρείν HOTEL ASTIR.
Σο κόζηορ για ηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ ανέπσεηαι ζηο ζςνολικό ποζό ηυν 1.800,00 εςπώ
(ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) και βαπύνει ηον πποϋπολογιζμό ηος έηοςρ 2019 με ΚΑΕ
02.00.151.0844.01.1122.
Ύζηεπα από ηα παπαπάνυ, για ηη ζςνδιοπγάνυζη από ηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ, ηο Κοινυθελέρ
υμαηείο Απυγήρ και Φπονηίδαρ Ηλικιυμένυν και Αηόμυν με Αναπηπία «ΦΡΟΝΣΘΖΩ» και ηην
Ελληνική Εηαιπεία Νόζος Alzheimer και ςναθών Διαηαπασών ενόρ διήμεπος δπάζευν ζηιρ 20 και 21
επηεμβπίος 2019 ζηην Πάηπα με θέμαηα ζσεηικά με ηην άνοια και ηη νόζο Alzheimer ειζηγούμαζηε ηην
έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη πίζηυζηρ ζςνολικού ποζού 1.800,00 εςπώ πος καηανέμονηαι υρ εξήρ:




Πνζνχ 496,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζηνλ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ ΧΚΡ.
ΠΤΡΗΓΧΝΑ (Σππνγξαθείν-Δθηππψζεηο) πνπ πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθά θαη εθηχπσζε έληππνπ
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (100 ηεκάρηα πξνγξάκκαηα-πξνζθιήζεηο Α5, 20 ηεκάρηα αθίζεο Α3 θαη 1 roll up
banner )
Πνζνχ 1.304,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζην μελνδνρείν HOTEL ASTIR Παηξψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ θηινμελία - δηακνλή θαη δηαηξνθή (1 γεχκα) δχν νκηιεηψλ γηα κηα κέξα (κία
δηαλπθηέξεπζε ζε δχν κνλφθιηλα δσκάηηα κε πξσηλφ), ηελ παξνρή δηαιείκκαηνο θαθέ γηα 200 άηνκα
θαζψο θαη ηελ ελνηθίαζε αίζνπζαο ρσξεηηθφηεηαο έσο 250 αηφκσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εκεξίδαο
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2019, θαζψο θαη ην θφξν δηακνλήο.

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε δαπάλε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηε
ζπκκεηνρή ηεο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη επεμίαο ηνπ αηφκνπ γηα ηε δηαθχιαμε θαη
βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ, πξνζπκπησκαηηθνχ ηαηξηθνχ ειέγρνπ σο πξφγξακκα
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πγείαο β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιχησο
αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο γ) κε ζαθή θαη αηηηνινγεκέλε αλαθνξά ζηηο απνθάζεηο ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δ) πξνέθπςε κε βεβαηφηεηα θαη αλαιχζεθε εθηελψο ε επξεία απήρεζε ηεο ελ ιφγσ
δξάζεο ζέηνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ άλνηα θαη ηε λφζν Alzheimer ε)
ηέινο θαη’ νπδέλα ηξφπν ππεξβαίλεη, ελφςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη ηελ
πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο θαη
ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
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– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
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Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 241702/750/12.08.2019εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Δληεηαικέλνπ Πεξηθ.
πκβνύινπ ζε ζέκαηα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Βνεζνύ Πεξηθεξεηάξρε
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.800,00 επξώ, γηα ηε
ζπλδηνξγάλσζε από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ην Κνηλσθειέο σκαηείν Αξσγήο θαη
Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη Αηόκσλ κε Αλαπεξία «ΦΡΟΝΣΗΕΩ» θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξεία
Νόζνπ Alzheimer θαη πλαθώλ Γηαηαξαρώλ ελόο δηήκεξνπ δξάζεσλ ζηηο 20 θαη 21 επηεκβξίνπ
2019 ζηελ Πάηξα κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ άλνηα θαη ηε λόζν Alzheimer, πνπ θαηαλέκνληαη σο
εμήο:


Πνζό 496,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζηνλ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡ.
ΠΤΡΗΓΩΝΑ (Σππνγξαθείν-Δθηππώζεηο) πνπ πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθά θαη εθηύπσζε
έληππνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ (100 ηεκάρηα πξνγξάκκαηα-πξνζθιήζεηο Α5, 20 ηεκάρηα
αθίζεο Α3 θαη 1 roll up banner )



Πνζό 1.304,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζην μελνδνρείν HOTEL ASTIR
Παηξώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θηινμελία - δηακνλή θαη δηαηξνθή (1 γεύκα) δύν νκηιεηώλ
γηα κηα κέξα (κία δηαλπθηέξεπζε ζε δύν κνλόθιηλα δσκάηηα κε πξσηλό), ηελ παξνρή
δηαιείκκαηνο θαθέ γηα 200 άηνκα θαζώο θαη ηελ ελνηθίαζε αίζνπζαο ρσξεηηθόηεηαο έσο
250 αηόκσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εκεξίδαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 επηεκβξίνπ
2019, θαζώο θαη ην θόξν δηακνλήο.

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε δαπάλε α) ζπληειεί άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη επεμίαο ηνπ
αηόκνπ γηα ηε δηαθύιαμε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ηνπ πιεζπζκνύ,
πξνζπκπησκαηηθνύ ηαηξηθνύ ειέγρνπ σο πξόγξακκα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ
θνηλνύ ζε ζέκαηα πγείαο β) είλαη επηβεβιεκέλε θαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο γ) κε ζαθή θαη αηηηνινγεκέλε αλαθνξά ζηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δ)
πξνέθπςε κε βεβαηόηεηα θαη αλαιύζεθε εθηελώο ε επξεία απήρεζε ηεο ελ ιόγσ δξάζεο ζέηνληαο
σο βαζηθό ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηελ άλνηα θαη ηε λόζν Alzheimer ε) ηέινο
θαη’ νπδέλα ηξόπν ππεξβαίλεη, ελόςεη θαη ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, πνπ επηβάιιεη
ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο δεκνζηνλνκηθνύο θαλόλεο θαη αξρέο, ην θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο
πείξαο θαη ινγηθήο θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο πξνζήθνλ κέηξν.
πξνζήθνλ κέηξν.

ΑΔΑ: ΨΠ3Ι7Λ6-ΚΨΝ
Σν θόζηνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 1.800,00 επξώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2019 κε ΚΑΔ
02.00.151.0844.01.1122.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

