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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22
22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 07η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/169068/938/03-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 31.800,00€ (με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια είκοσι (20)
αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών δημοσίας χρήσης για να εγκατασταθούν σε κτίρια των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αχαΐας και σε σημεία δημόσιας πρόσβασης στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Αχαΐας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΑ/162997/1297/31-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνου Χαράλαμπου, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
5. 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»
6. Α) την υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία Συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/2712/2016 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). Β) 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. 248595/2712/2016 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).
7. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ για την περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.
8. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-1-22 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/Υ.Ο.Δ.Δ./20-1-22 ) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας»
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9. Την αριθ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/9405/190 (ΦΕΚ 141/Β΄/20-1-22) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10.Την υπ’αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/9456/193/14-1-22 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού
Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ»
11.Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
12.Την υπ’ αριθ. 71/21 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (22η Συνεδρίαση στις 23-12-21) «Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022» (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3). Η Απόφαση αυτή, αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-21 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
13.To αριθ. ΠΔΕ/ΔΔΥ/155710/1050/25-5-22 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
14.Tην αριθ. 158312/9308/30-5-22 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 ο Περιφερειάρχης «αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη,
προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν
εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.»
Κατόπιν των ανωτέρω η πίστωση δαπάνης ποσού 31.800€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια
είκοσι (20) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών δημοσίας χρήσης για να εγκατασταθούν σε κτίρια των
υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ και σε σημεία δημόσιας πρόσβασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας , χρήζει εξειδίκευσης από την οικονομική επιτροπή.
Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας:
Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή (SCA -Sudden Cardiac Arrest-) οφείλεται στην ισχαιμική καρδιοπάθεια και
αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θνησιμότητας στις σύγχρονες κοινωνίες παγκοσμίως. Σύμφωνα με
μελέτες η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή ευθύνεται για περισσότερους από τους μισούς θανάτους από
καρδιαγγειακά νοσήματα και αποτελεί την πρώτη εκδήλωση καρδιακής νόσου στο 50% αυτών των ατόμων. Η
αιφνίδια καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε περιβάλλον και τοποθεσία. Το 70% των
συμβάντων συμβαίνει σε περιβάλλοντα εκτός νοσοκομείου. Οι περισσότερες καρδιακές ανακοπές εκτός
νοσοκομειακού χώρου έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνουν στο χώρο κατοικίας, κατά την μετακίνηση στο δρόμο, σε
δημόσιους χώρους και σε χώρους εργασίας. Η ετήσια επίπτωση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής εκτός
νοσοκομείου στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια κυμαίνεται από 1,5 έως 2,8 ανά 1.000 εισαγωγές στα νοσοκομεία. Η
ετήσια συχνότητα εκδήλωσης αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής εκτός χώρου νοσοκομείου ποικίλλει ευρέως σε
όλο τον κόσμο, εκτιμάται όμως σε 24 έως 186 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους παγκοσμίως και μεταξύ 67
και 170 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρώπη .
Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι συχνότερος στον ανδρικό πληθυσμό και σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών
Η συντριπτική πλειονότητα των συμβάντων οφείλονται σε κοιλιακή μαρμαρυγή και κοιλιακή ταχυκαρδία που
προκαλούνται μετά από οξύ ισχαιμικό επεισόδιο. Παρόλο που αυτές οι αρρυθμίες μπορούν να αναταχτούν εάν
αντιμετωπιστούν εγκαίρως, λιγότερο από το 5% των κρουσμάτων καρδιακής ανακοπής εκτός νοσοκομείου
επιβιώνουν μέχρι να φτάσουν σε νοσοκομειακό περιβάλλον .Τα ποσοστά επιβίωσης στην Ευρώπη κατά την
έξοδο από το νοσοκομείο μετά από νοσηλεία για καρδιακή ανακοπή είναι κατά μέσο όρο 8% . Η αιφνίδια
καρδιακή ανακοπή απαιτεί άμεση κάρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δηλαδή συνδυασμό
θωρακικών συμπιέσεων και υποβοηθούμενου αερισμού .
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ILCOR-International Liason
Committee on Resuscitation) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης υποδεικνύουν ότι κατά την
διάρκεια αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής εκτός από την ανάνηψη είναι σημαντικό για την επιβίωση του
ασθενούς να πραγματοποιηθεί απινίδωση το συντομότερο δυνατό. Έχει αποδειχθεί ότι για κάθε λεπτό
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καθυστέρησης στην απινίδωση από την έναρξη της καρδιακής ανακοπής, η πιθανότητα επιβίωσης μειώνεται
κατά 10% . Αντίθετα η πρώιμη απινίδωση ,εντός 8 λεπτών μετά από καρδιακή ανακοπή, έχει αποδειχθεί ότι
βελτιώνει τα αποτελέσματα επιβίωσης σε αυτούς τους ασθενείς. Η απινίδωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από
επαγγελματίες υγείας ( γιατρούς, νοσηλευτές κ.α.) με χειροκίνητους απινιδωτές που βρίσκονται σε σταθερές
(πχ νοσοκομεία , ιατρεία κ.α.) ή κινητές (πχ ασθενοφόρα) μονάδες παροχής υγείας ή αυτόματους εξωτερικούς
απινιδωτές (AEDs - Automated External Defibillators), των οποίων η απλότητα της λειτουργίας τους επιτρέπει
να χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν είναι επαγγελματίες υγείας, μετά από μία μικρή εκπαίδευση .
Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, έτσι όπως περιγράφονται στο Π.Δ
132/2010 (ΦΕΚ 225/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 853/08-01-2021 (ΦΕΚ 79Β΄/15-01-2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 178/26-11-2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 4309/Β΄/2016) η Δ/νση
Δημοσίας Υγείας της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η
προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού, την προμήθεια είκοσι (20) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών
δημοσίας χρήσης για να τους εγκαταστήσει σε κτίρια των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ και σε σημεία
δημόσιας πρόσβασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας .
Η εγκατάσταση και η χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών δημοσίας χρήσης θα γίνει σύμφωνα με τις
Διεθνείς και Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες που αφορούν το πεδίο εφαρμογής της κάρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης . Προτείνουμε δε, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του
εγχειρήματος, η ευθύνη καλής λειτουργίας, σωστής συντήρησης και η διαφύλαξη από ζημίες και δολιοφθορές,
που μπορεί να προκύψουν από την χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, να αποτελεί ευθύνη του
φορέα του χώρου που θα τοποθετηθούν .
Ο προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια είκοσι (20) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών δημοσίας
χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 31.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βαρύνει τον ΚΑΕ
02.01.072.1699.01.1231 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 117 , 118 και 120 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με CPV 33182100-0 - Απινιδωτής και κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
(χαμηλότερη τιμή).
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαι
Την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 31.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια είκοσι
(20) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών δημοσίας χρήσης για να εγκατασταθούν σε κτίρια των υπηρεσιών της
ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ και σε σημεία δημόσιας πρόσβασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μπονάνο Χαράλαμπο – Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.
Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•

Τον Κ.Α.Ε. 02.01.072.1699.01.1231, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/158312/9308/30-05-

2022 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε..
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ΑΔΑ: ΨΧ187Λ6-4ΕΠ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 31.800,00€ (με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια είκοσι
(20) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών δημοσίας χρήσης για να εγκατασταθούν σε κτίρια των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αχαΐας και σε σημεία δημόσιας πρόσβασης στην
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Αχαΐας.

Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 και
ειδικότερα τον ΚΑΕ 02.01.072.1699.01.1231.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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