Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Γραφείο Προζδρου Οικονομικήσ Επιτροπήσ
Σαχ. Δ/νςη: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίεσ: Σςοφμα Βαςιλική
Σηλζφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.06.01 14:34:54
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ3Ο87Λ6-ΚΦΛ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 139808/858
ΠΡΟ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε.

ΚΟΙΝ.:

Οριηόμενα μζλθ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 632/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 136037/1242/26-05-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 632/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «A) Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 64.900,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ. Β) Ζγκριςθ ςφναψθσ
προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Πανεπιςτθμίου
Πατρϊν-Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) (με υπεφκυνο υλοποίθςθσ το Εργαςτιριο
Φυςιολογίασ του Σμιματοσ Ιατρικισ) για τθν γονιδιωματικι επιτιρθςθ παραλλαγϊν του SARS-COV 2
ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 64.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Π.Α.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ3Ο87Λ6-ΚΦΛ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 31θ Μαΐου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Χαροκόποσ Αντϊνιοσ- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 632/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 20ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «A) Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 64.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθ ςφναψθ
προγραμματικισ ςφμβαςθσ. Β) Ζγκριςθ ςφναψθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ και του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν-Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) (με
υπεφκυνο υλοποίθςθσ το Εργαςτιριο Φυςιολογίασ του Σμιματοσ Ιατρικισ) για τθν γονιδιωματικι
επιτιρθςθ

παραλλαγϊν

του

SARS-COV

2 ςτθν

Περιφζρεια

Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ 64.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 136037/1242/26-05-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» (ΨΕΚ 139/Α/31-82019).
3. Τθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΪΒΞΒΘ-ΔΤΘ) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν»
4. Α) τθν υπ’ αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ – Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΨΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία Συμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΨΕΚ
4309/Β’/30-12-2016). Β) τθν υπ’ αρ 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΨΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΨΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
5. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ ΡΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
6. Τθν υπ αρικμ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-20 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΨΕΚ
715/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 7-9-20 ) Ρερί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
7. Τθν υπ’αρ. 274705/3714/19-9-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ
Ρροζδρου και μελϊν Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΡΔΕ»
8.
Τθν υπ’ αρικ. 186/20 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (20θ Συνεδρίαςθ ςτισ 22-12-20) «Ζγκριςθ
Ρροχπολογιςμοφ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» (ΑΔΑ: ΪΣΡ87Λ6-9Κ8). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 2730/11-1-21 απόφαςθ του Συντονιςτι
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΪΟ1Ψ-ΪΥΗ).
9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΨΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
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Συμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
10. Τισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Ψ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και
τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε
με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Ψ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
11. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Ψ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
12. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΨΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
13. Τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ, τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ και των Δ/νςεων
Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ των Ρ.Ε.Αιτωλοακαρνανίασ, Ρ.Ε.Αχαΐασ και Ρ.Ε.Θλείασ, ςφμφωνα με
το Ρ.Δ. 132/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ.
248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ & Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΨΕΚ 4309/Β/30-12-2016) όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ τθσ υπ’αρικμ.165633/8-8-2017 (ΨΕΚ 2953/Β/29-82017) απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/ςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου και
ςυγκεκριμζνα τα άρκρα 25, 26 και 27.
Α
14. Τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του Ν.4714/20 (ΨΕΚ 148 ϋ/31-7-20)
15. Tθν αρικ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/91575/5531 Βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
Είναι γνωςτό ότι πανευρωπαϊκά βριςκόμαςτε ςτο τρίτο κφμα πανδθμίασ, το οποίο εμφανίηει καινοφρια
χαρακτθριςτικά αφοφ ζχουν επικρατιςει πλζον τα μεταλλαγμζνα ςτελζχθ του ιοφ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ
τθσ Ελλάδασ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγαλφτερθ κι ευκολότερθ διαςπορά του ιοφ ανάμεςα ςτον πλθκυςμό.
Θ δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ επαγρφπνθςθσ, επιτιρθςθσ και διάγνωςθσ των μεταλλαγμζνων ςτελεχϊν του
κορονοϊοφ SARS-COV 2 για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ , παράλλθλα με τον ζλεγχο που πραγματοποιείται
για ολόκλθρθ τθ χϊρα ςτθν Ακινα από το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν , ζτςι ϊςτε να μποροφμε να ζχουμε
ςωςτά επιδθμιολογικά ςτοιχεία, αποτελεί πολφ ςθμαντικό εφόδιο, αφοφ κα μασ επιτρζψει τθν ζκδοςθ
αποτελεςμάτων ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα προςφζροντασ δεδομζνα για ζγκαιρθ κατάκεςθ προτάςεων
διαχείριςθσ τθσ πανδθμίασ ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ όπου αναμζνεται ζλευςθ τουριςτϊν ςτθν
Ρεριφζρειά μασ.
Θ υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ κα ςυμβάλλει ςτθν επανεκκίνθςθ τουριςμοφ ςτθν περιοχι μασ, και
ςτθν αςφαλι λειτουργία όλων των δομϊν και δραςτθριοτιτων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, δθλαδι κα
ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ τθν εποχι τθσ πανδθμίασ που αποτελεί κοινό ςκοπό τόςο για το
Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν όςο και για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ . Ξεκινϊντασ από μία κοινι αφετθρία θ
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ςυνειςφζρει εκτόσ των άλλων και ςτθν εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων και ςτθ
δθμιουργία γνϊςθσ ςτοιχεία που αποτελοφν υψθλι προςτικζμενθ αξία ςτθν Ρεριφζρεια Δυτ. Ελλάδοσ και ςτο
Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν.
Θ επιδθμιολογικι επιτιρθςθ του SARS-COV2 απαιτεί τθν τυχαία ςυλλογι δειγμάτων και αλλθλοφχιςθ των ιικϊν
γονιδιωμάτων του Sars Cov 2 , για τθν ανίχνευςθ γνωςτϊν και νζων μεταλλάξεων. Το Τμιμα Ιατρικισ του
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν διακζτει τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ και τεχνογνωςία για να ςυμβάλλει ςτθ
γονιδιωματικι ανάλυςθ του SARS Cov 2 ςτθν Ελλάδα.
Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΡΟΥ) και τα εκνικά ςυςτιματα υγείασ παρακολουκοφν ςτενά τισ παραλλαγζσ
του γονιδιϊματοσ του SARS-CoV-2. Για παράδειγμα θ αντικατάςταςθ D614G ςτθν πρωτεΐνθ S αναφζρκθκε ςτα
τζλθ Ιανουαρίου 2020 και ζκτοτε επικράτθςε ωσ θ μορφι του ιοφ που κυκλοφορεί παγκοςμίωσ
(https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/). Οι πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ για
νεότερεσ μεταλλάξεισ του ιοφ από τθν Δανία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Βραηιλία, τθ Νότιο Αφρικι, τθν Ινδία
ζχουν εγείρει ανθςυχία για τθν εξζλιξθ του γονιδιϊματοσ του ιοφ, τθ μεταδοτικότθτά του και τθν
αποτελεςματικότθτα κεραπειϊν και εμβολίων. Επιπλζον ςυνεχϊσ εντοπίηονται νζεσ μεταλλαγζσ ςε διαφορετικά
ςθμεία του πλανιτθ και γριγορα εξαπλϊνονται και είναι αναγκαίο να ταυτοποιοφνται άμεςα.
Ο Ερευνθτικόσ ςκοπόσ τθσ πρόταςθσ είναι θ πραγματοποίθςθ γονιδιωματικισ ανάλυςθσ του SARS-Cov2 και θ
ανίχνευςθ διαφορετικϊν ςτελεχϊν του ιοφ ςτθν περιοχι τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Τα δεδομζνα που κα ςυλλεχκοφν
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κα είναι ςθμαντικά για τθν μελζτθ τθσ εξζλιξθσ τθσ πανδθμίασ ςτθν περιοχι μασ και τθ λιψθ ζγκαιρων μζτρων. Θ
μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιθκεί επιτρζπει τθν ταυτοποίθςθ τόςο των ιδθ γνωςτϊν μεταλλαγϊν του ιοφ όςο
και νζων. Θ μεκοδολογία τθσ αλλθλοφχθςθσ νζασ γενιάσ αποτελεί μία τεχνολογία αιχμισ θ οποία αναμζνεται να
χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςτο άμεςο μζλλον ςε διαφορετικοφσ τομείσ (βιοιατρικι ζρευνα και διάγνωςθ,
αγροτοδιατροφι κλπ).
Ο Κακθγθτισ και Διευκυντισ Εργαςτθρίου Ψυςιολογίασ του Τμιματοσ Ιατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν κ.
Σταφροσ Ταραβιρασ αιτείται τθ ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ για τθν γονιδιωματικι
παρακολοφκθςθ παραλλαγϊν του SARS COV-2 ςτθν Ρεριφζρειά μασ : Σκοπόσ του ζργου είναι θ γονιδιωματικι
παρακολοφκθςθ παραλλαγϊν του SARS COV-2 ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. Συγκεκριμζνα κα
πραγματοποιθκεί γονιδιωματικι ανάλυςθ 100 δειγμάτων του ιοφ. Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ςε δείγματα
τα οποία ζχουν ιδθ αναλυκεί και ζχουν βρεκεί κετικά για τθν παρουςία του SARS-CoV-2 και κα προζρχονται από
δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ εκπόνθςθσ του ζργου κα χρθςιμοποιθκεί ζνα πάνελ SARS‐CoV‐2 το οποίο
αποτελείται από 2 ομάδεσ εκκινθτϊν που ενιςχφουν γονιδιωματικζσ αλλθλουχίεσ 175 bp ζωσ 275 bp και
καλφπτουν >99% του γονιδιϊματοσ του ιοφ.Φςτερα, από τθ ςτοχευμζνθ ενίςχυςθ του γονιδιϊματοσ του ιοφ, ςε
διαφορετικζσ βιβλιοκικεσ κα ειςαχκοφν γενετικά «barcodes» και οι βιβλιοκικεσ κα ενωκοφν για αλλθλοφχιςθ.
Ρολλά ιικά γονιδιϊματα κα αλλθλουχθκοφν παράλλθλα και οι αλλθλουχίεσ κα αποκθκευκοφν τοπικά αλλά και
ςε διακζςιμουσ εκνικοφσ πόρουσ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων κα γίνει αρχικά με τθν εξειδικευμζνθ πλατφόρμα
τθσ Ion Torrent.
Το Τμιμα Ιατρικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν προμθκεφτθκε πρόςφατα ζναν
αλλθλουχθτι νζασ γενιάσ (Ion Torrent Gene Studio S5) με ικανότθτα αλλθλοφχιςθσ 15 Gb (1,5x1010 base pairs) ςε
λιγότερο από 20 ϊρεσ. Οι δυνατότθτεσ του αλλθλουχθτι επιτρζπουν τθν αλλθλοφχιςθ χιλιάδων μικρϊν ιικϊν
γονιδιωμάτων με ςχεδόν πλιρθ κάλυψθ του γονιδιϊματοσ (>99%). Θ μεκοδολογία ςτθρίηεται ςτθν ανίχνευςθ τθσ
απελευκζρωςθσ κατιόντων υδρογόνου ςε μια διαδικαςία ςφνκεςθσ DNA και θ προετοιμαςία των δειγμάτων
γίνεται αυτοματοποιθμζνα χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα Ion Chef. H πλατφόρμα ζχει δειχκεί ότι μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν αλλθλοφχιςθ ιικϊν γονιδιωμάτων με ςυγκρίςιμα αποτελζςματα προσ άλλεσ πλατφόρμεσ.
Ο αλλθλουχθτισ νζασ γενιάσ είναι κεντρικόσ ςτθν ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν για τθ διάγνωςθ και τθ βαςικι ζρευνα
γενετικϊν αςκενειϊν και του καρκίνου, οι οποίεσ αποτελοφν τθν ερευνθτικι ςτόχευςθ ομάδων τθσ Ιατρικισ
Σχολισ τθσ Ράτρασ. Θ υπάρχουςα τεχνογνωςία και υποδομι μπορεί να ςυμβάλει ςτθ γονιδιωματικι επιτιρθςθ
τθσ COVID‐19 ςτθν Ελλάδα. Θ προτεινόμενθ ζρευνα κα υποςτθριχκεί από υπάρχουςεσ ερευνθτικζσ υποδομζσ.
Ο προχπολογιςμόσ για τθν γονιδιωματικι ανάλυςθ 100 δειγμάτων του ιοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 64.900 € και
αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
Αναλϊςιμα Σφνολο 46.410 Ευρϊ (πχ αντιδραςτιρια ποςοτικοποίθςθσ νουκλεινικϊν οξζων, καταςκευισ
βιβλιοκικθσ, αλλθλοφχιςθσ κλπ)
Λοιπζσ δαπάνεσ =12.000 Ευρϊ
Κρατιςεισ ΕΛΚΕ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν Σφνολο=6.490 Ευρϊ
Σφμφωνα με τα παραπάνω θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ κα προχωριςει ςτθν υπογραφι προγραμματικισ
ςφμβαςθσ με το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν- Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) (με υπεφκυνο υλοποίθςθσ
το Εργαςτιριο Ψυςιολογίασ του Τμιματοσ Ιατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν) ,για τθν γονιδιωματικι
παρακολοφκθςθ παραλλαγϊν του SARS – Cov 2 ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
64.900 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ.
Επιπλζον εφόςον παράλλθλα με τθν ζγκριςθ ςφναψθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν.
4714/20, θ Οικονομικι Επιτροπι εγκρίνει και τθν εξειδίκευςθ τθσ δαπάνθσ, ςυνεπϊσ περαιτζρω εξειδίκευςθ δεν
απαιτείται.
Κατόπιν των ανωτζρω
Ειςθγοφμαι
Α. Τθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 64.900,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ για τθν ςφναψθ
προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν-Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) (με υπεφκυνο υλοποίθςθσ το Εργαςτιριο Ψυςιολογίασ του Τμιματοσ
Ιατρικισ ).
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑΕ 02.00.072.0899.01.1229 του ετιςιου προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2021 τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Β. i) Τθν ζγκριςθ ςφναψθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν-Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) (με υπεφκυνο υλοποίθςθσ το
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Εργαςτιριο Ψυςιολογίασ του Τμιματοσ Ιατρικισ ) για τθν γονιδιωματικι επιτιρθςθ παραλλαγϊν του SARS-COV 2
ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ προχπολογιςμοφ 64.900,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α.) . Επιςυνάπτεται
ςχζδιο τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.
ii) Τον οριςμό δφο εκπροςϊπων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ εκ των οποίων ο ζνασ κα εκτελεί χρζθ προζδρου.
iii) Τθν εξουςιοδότθςθ ςτον Αντιπεριφερειάρχθ ΡΕ Αχαΐασ κ. Ωαράλαμπο Μπονάνο για τθν υπογραφι τθσ
προγραμματικισ ςφμβαςθσ
Το Σχζδιο τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ κα ςυμπεριλθφκεί ςτο απόςπαςμα του πρακτικοφ με τθ ςχετικι
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ όπωσ επιςυνάπτεται παρακάτω .

Αρικμ. Ρρωτ. :
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΨΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΫΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ
του άρκρου 100 του Ν. 3852/2010, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
Μεταξφ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Και
Του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ)

με ςκοπό

«τθ γονιδιωματικι επιτιρθςθ παραλλαγϊν του SARS-COV 2 ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ )».

Ράτρα …./……./2021
Στθν Ράτρα, ςιμερα τθν ……/……./2021, μεταξφ των παρακάτω ςυμβαλλομζνων:
1. Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με ζδρα τθν Ράτρα (Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν Ακθνϊν και Αμερικισ 32 ), ΑΨΜ
997824337,ΑϋΔ.Ο.Υ ΡΑΤΫΝ όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον
Αντιπεριφερειάρχθ ΡΕ Αχαΐασ κ. Ωαράλαμπο Μπονάνο και θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ ωσ
«ΡΕΙΨΕΕΙΑ»
ΚΑΙ
2. Του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν δια του ΕΛΚΕ, που εδρεφει ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Κτίριο Α, ίο Ρατρϊν,
26500 (ΑΨΜ 998219694, Α’ Δ.Ο.Υ. Ρατρϊν), εκπροςωποφμενου νομίμωσ για τθν υπογραφι του παρόντοσ από
τον κακθγθτι κ. Ραναγιϊτθ Δ. Δθμόπουλο, Αντιπρφτανθ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν,
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν (ΨΕΚ B’ 4022/21.09.2020 που κα αποκαλείται ςτο
εξισ χάριν ςυντομίασ ωσ «ΡΡ-ΕΛΚΕ»
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ και ειδικότερα :
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1) Ο ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ Αϋ 87), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει
2) Τθν υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΨΕΚ 4309/τ.Βϋ/30-12-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3) Τθν παρ. 1α του άρκρ. 100 του ν. 3852/2010 ΨΕΚ Αϋ 87), όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με τθν οποία: «1. α) Για τθ
μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ, κακϊσ και για τθν παροχι υπθρεςιϊν
και τθν υλοποίθςθ προμθκειϊν κάκε είδουσ, οι διμοι, οι περιφζρειεσ, οι ςφνδεςμοι διμων, τα δίκτυα διμων και
περιφερειϊν του άρκρου 101, οι περιφερειακζσ ενϊςεισ διμων, θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ και θ Ζνωςθ
Ρεριφερειϊν Ελλάδασ, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα οποία ςυνιςτοφν ι ςτα οποία
ςυμμετζχουν οι προαναφερόμενοι φορείσ, κακϊσ και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου (ν.π.ι.δ.), ςτα οποία
ςυμμετζχουν ι ςυνιςτοφν θ Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ και θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ, οι δθμοτικζσ
επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, θ Ζνωςθ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),
οι επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α. που ανικουν ςτον δθμόςιο τομζα ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 1 του ν.
1256/1982 (Αϋ 65), τα δθμοτικά και περιφερειακά ιδρφματα, κακϊσ και κοινωφελι ιδρφματα και κλθροδοτιματα
και τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα, μποροφν να ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με το Δθμόςιο ι με
τθν Εγνατία Οδό Α.Ε. ι με τθ Μονάδα Οργάνωςθσ τθσ Διαχείριςθσ Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ι με
τθν Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίων Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ι με το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΘΜΘΤΑ ι μεταξφ τουσ ι με ν.π.δ.δ. ι με τουσ φορείσ των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 12 του ν. 4412/2016
(Αϋ 147), μεμονωμζνα ι από κοινοφ. Στισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ ςτισ οποίεσ μετζχει το Δθμόςιο, μπορεί να
εκπροςωπείται και από τον Συντονιςτι τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ, ςτθν οποία εκτελείται θ προγραμματικι
ςφμβαςθ. Οι ανωτζρω ςυμβάςεισ υπόκεινται ςτον προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Οι προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, ςτισ οποίεσ ζνασ εκ των ςυμβαλλομζνων είναι Ο.Τ.Α. αϋ ι βϋ βακμοφ, δεν
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 225.»
4) Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .
5) Το ν. 4727/2020 «Ϊθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ 184).
6) Το ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)
– δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143)
7) Τθν υπ’ αρικ. 186/20 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (20θ Συνεδρίαςθ ςτισ 22-12-20) «Ζγκριςθ
Ρροχπολογιςμοφ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» (ΑΔΑ: ΪΣΡ87Λ6-9Κ8). Θ Απόφαςθ αυτι, αφοφ
ελζχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικ. 2730/11-1-21 απόφαςθ του Συντονιςτι
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΕΛΪΟ1Ψ-ΪΥΗ).
8) Τθν υπ’ αρικ. Ρ.Δ.Ε./ΔΔ/249252/4252 (ΨΕΚ 4372/Β/5-10-20) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ
Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
9) Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-20 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΨΕΚ
715/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 7-9-20 ) Ρερί «Oριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ»
10) Τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 132/2010 «Οργανιςμόσ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου «Τροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΨΕΚ Βϋ 4309/30-12-2016), όπωσ ιςχφει
μετά τθν τροποποίθςθ τθσ υπ’αρικμ.165633/8-8-2017 (ΨΕΚ 2953/Β/29-8-2017) απόφαςθσ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/ςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου και ςυγκεκριμζνα τα εδάφια Α,Γ2 & Γ3 του
άρκρου 25.
11) Τισ διατάξεισ του άρκρου 132 του Ν.4714/2020 (ΨΕΚ Αϋ 148ϋ/31-7-20)
12) Τισ διατάξεισ του ν. 4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και
διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» (ΨΕΚ Αϋ 195), όπωσ ιςχφει και του ν. 4485/2017
«Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Αϋ
114), όπωσ ιςχφει.
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13) Τθν παρ. 1 του άρκρου 50 «Σφςταςθ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ- Σκοπόσ» του ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και
Λειτουργία τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και τισ διατάξεισ των αρκρ. 50 επ. (ΨΕΚ Α’
114)» .
14) Τθν υπ’ αρικ. 765/12-05-2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν για τθν
ζγκριςθ των όρων και ςφναψθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και θ εξουςιοδότθςθ του κ. Αντιπρφτανθ
για τθν υπογραφι τθσ και τθν ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Συγκλιτου
15) Τθν υπ’ αρικμ. ………..…/…………….../…-…- 2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για τθν ζγκριςθ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και για τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ.
ςυμφωνοφν, ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα:
ΝΟΜΙΚΘ ΒΑΣΘ- ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΑ
Θ Ραροφςα προγραμματικι ςφμβαςθ ςτθρίηεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 100 του Ν.3852/2010 (ΨΕΚ Αϋ87/76-2010), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Θ παροφςα Σφμβαςθ περιζχει:
1) Νομικι Βάςθ- Ρεριεχόμενα
2) Ρροοίμιο (άρκρο 2)
3) Σκοπόσ τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 3)
4) Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 4)
5) Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων (άρκρο 5)
6) Διάρκεια – Ωρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 6)
7) Ρροχπολογιςμόσ – Ρόροι – Ροςό Ωρθματοδότθςθσ (άρκρο 7)
8) Κοινι Επιτροπι (άρκρο 8)
9) Επίλυςθ Διαφορϊν
10) Τελικζσ Διατάξεισ (άρκρο 10)
ΡΟΟΙΜΙΟ
Είναι γνωςτό ότι πανευρωπαϊκά βριςκόμαςτε ςτο τρίτο κφμα πανδθμίασ, το οποίο εμφανίηει καινοφρια
χαρακτθριςτικά αφοφ ζχουν επικρατιςει πλζον τα μεταλλαγμζνα ςτελζχθ του ιοφ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ
τθσ Ελλάδασ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγαλφτερθ κι ευκολότερθ διαςπορά του ιοφ ανάμεςα ςτον πλθκυςμό.
Θ δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ επαγρφπνθςθσ, επιτιρθςθσ και διάγνωςθσ των μεταλλαγμζνων ςτελεχϊν του
κορονοϊοφ SARS-COV 2 για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, παράλλθλα με τον ζλεγχο που πραγματοποιείται για
ολόκλθρθ τθ χϊρα ςτθν Ακινα από το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν, ζτςι ϊςτε να μποροφμε να ζχουμε
ςωςτά επιδθμιολογικά ςτοιχεία, αποτελεί πολφ ςθμαντικό εφόδιο, αφοφ κα επιτρζψει τθν ζκδοςθ
αποτελεςμάτων ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα προςφζροντασ δεδομζνα για ζγκαιρθ κατάκεςθ προτάςεων
διαχείριςθσ τθσ πανδθμίασ ιδιαίτερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ όπου αναμζνεται ζλευςθ τουριςτϊν ςτθν
Ρεριφζρειά μασ.
Θ επιδθμιολογικι επιτιρθςθ του SARS-COV2 απαιτεί τθν τυχαία ςυλλογι δειγμάτων και αλλθλοφχιςθ των ιικϊν
γονιδιωμάτων του Sars Cov 2, για τθν ανίχνευςθ γνωςτϊν και νζων μεταλλάξεων. Το Τμιμα Ιατρικισ τθσ Σχολισ
Επιςτθμϊν Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και ςυγκεκριμζνα το Εργαςτιριο Ψυςιολογίασ, διακζτει τισ
απαραίτθτεσ υποδομζσ και τεχνογνωςία για να ςυμβάλλει ςτθ γονιδιωματικι ανάλυςθ του SARS Cov 2 ςτθν
Ελλάδα.
ΑΘΟ 1 -ΣΚΟΡΟΣ
Σκοπόσ του ζργου είναι θ γονιδιακι παρακολοφκθςθ παραλλαγϊν του SARS COV-2 ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ.
Για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ εκπόνθςθσ του ζργου κα χρθςιμοποιθκεί ζνα πάνελ SARS‐CoV‐2 το οποίο
αποτελείται από 2 ομάδεσ εκκινθτϊν που ενιςχφουν γονιδιωματικζσ αλλθλουχίεσ 175 bp ζωσ 275 bp και
καλφπτουν >99% του γονιδιϊματοσ του ιοφ.Φςτερα, από τθ ςτοχευμζνθ ενίςχυςθ του γονιδιϊματοσ του ιοφ, ςε
διαφορετικζσ βιβλιοκικεσ κα ειςαχκοφν γενετικά «barcodes» και οι βιβλιοκικεσ κα ενωκοφν για αλλθλοφχιςθ.
Ρολλά ιικά γονιδιϊματα κα αλλθλουχθκοφν παράλλθλα και οι αλλθλουχίεσ κα αποκθκευκοφν τοπικά αλλά και
ςε διακζςιμουσ εκνικοφσ πόρουσ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων κα γίνει αρχικά με τθν εξειδικευμζνθ πλατφόρμα
τθσ Ion Torrent.
Το Τμιμα Ιατρικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν προμθκεφτθκε πρόςφατα ζναν
αλλθλουχθτι νζασ γενιάσ (Ion Torrent Gene Studio S5) με ικανότθτα αλλθλοφχιςθσ 15 Gb (1,5x1010 base pairs) ςε
λιγότερο από 20 ϊρεσ. Οι δυνατότθτεσ του αλλθλουχθτι επιτρζπουν τθν αλλθλοφχιςθ χιλιάδων μικρϊν ιικϊν
γονιδιωμάτων με ςχεδόν πλιρθ κάλυψθ του γονιδιϊματοσ (>99%). Θ μεκοδολογία ςτθρίηεται ςτθν ανίχνευςθ τθσ
απελευκζρωςθσ κατιόντων υδρογόνου ςε μια διαδικαςία ςφνκεςθσ DNA και θ προετοιμαςία των δειγμάτων
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γίνεται αυτοματοποιθμζνα χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα Ion Chef. H πλατφόρμα ζχει δειχκεί ότι μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν αλλθλοφχιςθ ιικϊν γονιδιωμάτων με ςυγκρίςιμα αποτελζςματα προσ άλλεσ πλατφόρμεσ.
Ο αλλθλουχθτισ νζασ γενιάσ είναι κεντρικόσ ςτθν ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν για τθ διάγνωςθ και τθ βαςικι ζρευνα
γενετικϊν αςκενειϊν και του καρκίνου, οι οποίεσ αποτελοφν τθν ερευνθτικι ςτόχευςθ ομάδων τθσ Ιατρικισ
Σχολισ τθσ Ράτρασ. Θ υπάρχουςα τεχνογνωςία και υποδομι μπορεί να ςυμβάλει ςτθ γονιδιωματικι επιτιρθςθ
τθσ COVID‐19 ςτθν Ελλάδα. Θ προτεινόμενθ ζρευνα κα υποςτθριχκεί από υπάρχουςεσ ερευνθτικζσ υποδομζσ.
ΆΘΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ νόςοσ COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), από τθν εμφάνιςι τθσ ςτθν πόλθ Γιουχάν ςτο τζλοσ του 2019, ζχει
εξαπλωκεί ςε περιςςότερεσ από 200 χϊρεσ απαρικμϊντασ πάνω από 124 εκατομμφρια περιπτϊςεισ και
περιςςότερουσ
από
2,7
εκατομμφρια
κανάτουσ
ζωσ
τα
τζλθ
Μαρτίου
2021
(https://www.worldometers.info/coronavirus/).
Ο αιτιολογικόσ παράγοντασ τθσ COVID-19 είναι ζνασ νζοσ κορωνοϊόσ ονομαηόμενοσ SARS-CoV-22. Οι κορωνοϊοί
είναι μεγάλοι ιοί που φζρουν φάκελο, μονόκλωνο RNA ωσ γενετικό υλικό και ανικουν ςτθν οικογζνεια
Coronaviridae.3 Θ πρϊτθ μελζτθ του γονιδιϊματοσ του ιοφ από ζναν από τουσ αςκενείσ του νοςοκομείου τθσ
Γιουχάν, αποκάλυψε ζνα νζο ιό RNA τθσ οικογζνειασ Coronaviridae, ο οποίοσ αποτελείται από 29,903
νουκλεοτίδια (Genbank Accession number MN908947) με μεγάλθ ομολογία αλλθλουχίασ για δφο ςτελζχθ του
γζνουσ Betacoronavirus. Θ αλλθλοφχιςθ του ιικοφ γονιδιϊματοσ κατζςτθ δυνατι ςε εξαιρετικά ςφντομο χρονικό
διάςτθμα με τθ χριςθ μεκόδων μεταγραφωμικισ και αλλθλοφχιςθσ νζασ γενιάσ.
Ο ιόσ SARS-CoV-2 περιζχει 6 κφρια ανοιχτά πλαίςια ανάγνωςθσ (ORFs) και επιπλζον βοθκθτικά γονίδια. Το
γονιδίωμα RNA, το οποίο φζρει 5’-κεφαλι, είναι πολυαδενυλιωμζνο και κωδικοποιθτικό (+), χρθςιμοποιείται
μετά τθν είςοδο ςτα κφτταρα για τθ ςφνκεςθ των μθ δομικϊν πρωτεϊνϊν του ιοφ, οι οποίεσ εμπλζκονται ςτα
πρϊιμα γεγονότα τθσ αντιγραφισ του γονιδιϊματοσ. Κφρια δομικι πρωτεΐνθ είναι θ πρωτεΐνθ τθσ ακίδασ (spike,
S), θ οποία ζχει λειτουργικό ρόλο για τθν είςοδο του ιοφ ςτα κφτταρα του ξενιςτι και οι πρωτεϊνεσ του φακζλου
(envelope E), τθσ μεμβράνθσ (membrane M) και του νουκλεοκαψιδίου (Ν). Οι μεταλλάξεισ ςτθν πρωτεΐνθ S του
SARS-CoV-2 είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αφοφ μπορεί να επθρεάςουν τθν επιδθμιολογία και τθν ικανότθτα του ιοφ
να διαφεφγει τθσ ανοςολογικισ απάντθςθσ των ξενιςτϊν κακϊσ και πιο ςθμαντικό τθν απάντθςθ ςτα εμβόλια
που χρθςιμοποιοφνται.
Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΡΟΥ) και τα εκνικά ςυςτιματα υγείασ παρακολουκοφν ςτενά τισ παραλλαγζσ
του γονιδιϊματοσ του SARS-CoV-2. Για παράδειγμα θ αντικατάςταςθ D614G ςτθν πρωτεΐνθ S αναφζρκθκε ςτα
τζλθ Ιανουαρίου 2020 και ζκτοτε επικράτθςε ωσ θ μορφι του ιοφ που κυκλοφορεί παγκοςμίωσ
(https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/). Οι πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ για
νεότερεσ μεταλλάξεισ του ιοφ από τθν Δανία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Βραηιλία, τθ Νότιο Αφρικι, τθν Ινδία
ζχουν εγείρει ανθςυχία για τθν εξζλιξθ του γονιδιϊματοσ του ιοφ, τθ μεταδοτικότθτά του και τθν
αποτελεςματικότθτα κεραπειϊν και εμβολίων. Επιπλζον ςυνεχϊσ εντοπίηονται νζεσ μεταλλαγζσ ςε διαφορετικά
ςθμεία του πλανιτθ και γριγορα εξαπλϊνονται και είναι αναγκαίο να ταυτοποιοφνται άμεςα.
Ο Ερευνθτικόσ ςκοπόσ τθσ πρόταςθσ είναι θ πραγματοποίθςθ γονιδιωματικισ ανάλυςθσ του SARS-Cov2 και θ
ανίχνευςθ διαφορετικϊν ςτελεχϊν του ιοφ ςτθν περιοχι τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Τα δεδομζνα που κα ςυλλεχκοφν
κα είναι ςθμαντικά για τθν μελζτθ τθσ εξζλιξθσ τθσ πανδθμίασ ςτθν περιοχι μασ και τθ λιψθ ζγκαιρων μζτρων. Θ
μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιθκεί επιτρζπει τθν ταυτοποίθςθ τόςο των ιδθ γνωςτϊν μεταλλαγϊν του ιοφ όςο
και νζων. Θ μεκοδολογία τθσ αλλθλοφχθςθσ νζασ γενιάσ αποτελεί μία τεχνολογία αιχμισ θ οποία αναμζνεται να
χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςτο άμεςο μζλλον ςε διαφορετικοφσ τομείσ (βιοιατρικι ζρευνα και διάγνωςθ,
αγροτοδιατροφι κλπ). Θ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ςυνειςφζρει εκτόσ των άλλων και ςτθν εκπαίδευςθ νζων
επιςτθμόνων και ςτθ δθμιουργία γνϊςθσ με υψθλι προςτικζμενθ αξία ςτθν περιφζρεια Δυτ. Ελλάδοσ.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ αποτελεί θ δράςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 3 τθσ
παροφςασ, και ςυγκεκριμζνα θ γονιδωματικι παρακολοφκθςθ παραλλαγϊν του SARS- COV 2 ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ, κα πραγματοποιθκοφν αναλφςεισ ςε εκατό (100) δείγματα του ιοφ.
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ «ΡΕΙΨΕΕΙΑ»
ανακζτει ςτον ΕΛΚΕ/ΡΡ (φορζα Υλοποίθςθσ) τθν υλοποίθςθ όλου του ζργου με τθν εκτζλεςθ των κάτωκι
ενεργειϊν (ενδεικτικά):
1. Τθ γονιδιωματικι ανάλυςθ 100 δειγμάτων του ιοφ, με τθ μζκοδο που περιγράφεται αναλυτικά ςτο άρκρο 1
τθσ παροφςασ. Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ςε δείγματα τα οποία ζχουν ιδθ αναλυκεί και ζχουν βρεκεί
κετικά για τθν παρουςία του SARS-CoV-2 και κα προζρχονται από δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
2. Τον οριςμό εκπροςϊπων ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
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ΑΘΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΤΫΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΫΝ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα:
Θ «ΡΕΙΨΕΕΙΑ» αναλαμβάνει:
 Τθν εξ ολοκλιρου χρθματοδότθςθ τθσ δράςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 1 και 2 τθσ παροφςασ με το ποςό
των 64.900,00 ευρϊ,
 Τθ διαβίβαςθ ςτο «ΡΡ-ΕΛΚΕ» των αναγκαίων πιςτϊςεων , είτε ανάλογα με τθν πρόοδο τθσ δράςθσ και τθν
ζκδοςθ παραςτατικϊν δαπανϊν, είτε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ με τθν
προςκόμιςθ από το ΡΡ-ΕΛΚΕ των παρακάτω παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν: α) πρωτότυπο νόμιμο
φορολογικό παραςτατικό, β) Ρρακτικό καλισ εκτζλεςθσ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ δράςθσ γ)
βεβαίωςθ εκτζλεςθσ ανάλυςθσ δειγμάτων υπογεγραμμζνθ από τον ΕΥ εκ μζρουσ του Ρανεπιςτθμίου
 Τθ ςυμμετοχι δφο εκπρόςωπων τθσ ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ και τθν
παροχι κάκε δυνατισ και αναγκαίασ πλθροφορίασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ για τθν εμπρόκεςμθ
υλοποίθςθ όςων προβλζπονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.
 Να ςυνεργάηεται με το «ΡΡ-ΕΛΚΕ» για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν προβολι τθσ δράςθσ.
Ο «ΡΡ-ΕΛΚΕ» (Ψορείσ Υλοποίθςθσ) αναλαμβάνουν:
 Τθν εκτζλεςθ τθσ δράςθσ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται από το Νόμο και τθν παροφςα Ρρογραμματικι
Σφμβαςθ.
 Τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου τουσ ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του άρκρου 6 τθσ παροφςθσ.
 Τθν εκτζλεςθ όλων των ενεργειϊν που αφοροφν ςτθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ τθσ αναφερόμενθσ δράςθσ .
ΑΘΟ 4ο
ΔΙΑΚΕΙΑ - ΩΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
4.1 Θ χρονικι διάρκεια για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ.
ΩΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΔΑΣΕΫΝ
Α/Α

ΔΑΣΘ
1

2

3

4

5

6

1

Συλλογι δειγμάτων
Επεξεργαςία
2
δειγμάτων
3
Αλλθλοφχιςθ
Ερμθνεία
των
4
αποτελεςμάτων
4.2 Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ παροφςασ, αυτό μπορεί να γίνει μετά από ςχετικι
ειςιγθςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, με τθν οποία θ Επιτροπι κα
ειςθγθκεί τθν παράταςθ προσ τα αρμόδια Πργανα των ςυμβαλλομζνων μερϊν, προσ ζγκριςθ. Τυχόν ζγκριςθ
παράταςθσ διάρκειασ τθσ παροφςασ κα γίνει χωρίσ αφξθςθ του Ρροχπολογιςμοφ αυτισ, όπωσ αυτόσ
περιλαμβάνεται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ+.
4.3 Με τθν παραλαβι όλου του Αντικειμζνου κα ςυνταχκεί πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τον
Επιςτθμονικό Υπεφκυνο και από τθν υπογραφι αυτοφ θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται και δεν ζχει ουδεμία
περαιτζρω υποχρζωςθ το ΡΡ-ΕΛΚΕ ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
ΑΘΟ 5ο
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΡΟΟΙ – ΡΟΣΟ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ
5.1 Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθ γονιδωματικι παρακολοφκθςθ παραλλαγϊν του SARS- COV 2 ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ, κα καταβλθκεί από πιςτϊςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ανζρχεται ςτο ςυνολικό
ποςό των εξιντα τεςςάρων χιλιάδων και εννιακοςίων ευρϊ (64.900,00 € ) και αναλφεται ωσ ακολοφκωσ:
 Αναλϊςιμα Σφνολο 46.410 Ευρϊ (πχ αντιδραςτιρια ποςοτικοποίθςθσ νουκλεϊνικϊν οξζων, καταςκευισ
βιβλιοκικθσ, αλλθλοφχιςθσ κλπ)
 Λοιπζσ δαπάνεσ =12.000 Ευρϊ
 Κρατιςεισ ΕΛΚΕ Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν Σφνολο=-6.490,00 Ευρϊ
5.2 Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει ςε 3 δόςεισ, μία προκαταβολι μζχρι φψουσ 38,366% δθλαδι 24.900 € με τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ , μία δόςθ μετά τθν παρζλευςθ τριϊν μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κι εφϋ
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όςον ζχει εκτελεςτεί τουλάχιςτον το 50% του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και θ τελευταία δόςθ με τθν
ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου.
Δθλαδι :
Α ΔΟΣΘ : 24.900 Ευρϊ
Β. ΔΟΣΘ : 20.000 Ευρϊ
Γ. ΔΟΣΘ : 20.000Ευρϊ
Θ ανάκεςθ των εργαςιϊν και θ διαχείριςθ των πιςτϊςεων κα γίνεται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που διζπει το
φορζα υλοποίθςθσ.
Τα αντίςτοιχα νόμιμα παραςτατικά κα εκδίδονται από το ΡΡ-ΕΛΚΕ ςτα κάτωκι ςτοιχεία:
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
ΝΡΔΔ – ΟΤΑ Βϋ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ 254
26443 ΡΑΤΑ
ΑΨΜ:997824337
ΑϋΔ.Ο.Υ ΡΑΤΫΝ
Θ/Οι καταβολι/εσ του ποςοφ κα γίνει ςτον λογαριαςμό που τθρεί το Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν / ΕΛΚΕ ςτθν Εκνικι
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (αρ.229/54000232 - Υποκατάςτθμα Γοφναρθ 33 Ρατρϊν).
Θ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα:
ΔΑΣΘ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΕΓΑΣΙΑ

Διάρκεια
(θμζρεσ)
*Ρεριγραφι Δράςθσ 1+ ………………………
Συλλογι δειγμάτων
183
*Ρεριγραφι Δράςθσ 2+
Επεξεργαςία δειγμάτων
183

*Ρεριγραφι Δράςθσ 3+
Αλλθλοφχιςθ
*Ρεριγραφι Δράςθσ 4+
Ερμθνεία
αποτελεςμάτων

των

Κρατιςεισ
ΕΛΚΕ
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Κόςτοσ/θμζρα
(€)
27,32

5000

127,92

23410

183

142,07

26000

183

21,86

4000

ΜΕΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

58410
6.490,00

ΣΥΝΟΛΟ
64900
Για τθν παραπάνω δαπάνθ θ Οικονομικι Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζχει προχωριςει ςτθν
ζκδοςθ δζςμευςθσ ςτον ΚΑΕ 02.00.072.0899.01.1229 ποςοφ 64.900 € ζτουσ 2021 με Α/Α:1635 .
ΑΘΟ 6ο
ΚΟΙΝΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ
6.1 Για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ ςυνεργαςία
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν και τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, ςυςτινεται
όργανο παρακολοφκθςθσ με τθν επωνυμία «Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ».
6.2 Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ αποτελείται από:
 Δφο (2) εκπροςϊπουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με ιςάρικμουσ αναπλθρωματικοφσ. Ζνασ εκ των δφο
(2) εκπροςϊπων κα εκτελεί χρζθ προζδρου.
 Ζναν εκπρόςωπο του ΡΡ-ΕΛΚΕ με τον αναπλθρωτι του
 Ωρζθ γραμματζα κα εκτελεί υπάλλθλοσ που κα ορίςει θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
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6.3 Αντικείμενο τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ είναι ο ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ όλων των
εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και ειδικότερα θ τιρθςθ
των όρων τθσ, θ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων, θ ειςιγθςθ προσ τα αρμόδια όργανα των
ςυμβαλλομζνων µερϊν κάκε αναγκαίου μζτρου και ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ, και θ επίλυςθ
κάκε διαφοράσ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που προκφπτει ςχετικά µε τθν ερμθνεία των όρων τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ και τον τρόπο εφαρμογισ τθσ.
6.4 Θ Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό τθσ.
6.5 Θ Επιτροπι ςυγκεντρϊνει όλα τα αντίγραφα των πρωτότυπων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν
προμικειασ των ειδϊν και ςυντάςςει πρακτικό καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυνολικισ ι κάκε τμθματικισ εκτζλεςθσ τθσ
δράςθσ χρθματοδότθςθσ. Αντίγραφα των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ Επιτροπισ τθροφνται και
φυλάςςονται ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Αχαΐασ ( Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ
Μζριμνασ).
6.6 Θ Επιτροπι κα παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, τθν
τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και των όρων τθσ Σφμβαςθσ και κα επιλφει κάκε ηιτθμα ι διαφορά που
προκφπτει.
6.7 Για τυχόν τροποποιιςεισ του χρονοδιαγράμματοσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, εφόςον κρικεί αναγκαίο, θ
Κοινι Επιτροπι ειςθγείται ςτα αρμόδια Πργανα των ςυμβαλλόμενων μερϊν.
ΑΘΟ 7ο
ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΫΝ
7.1 Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, που αφορά ςτθν εκτζλεςθ και τθν ερμθνεία όρων τθσ παροφςασ
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και που δεν κα διευκετθκεί από τθν Επιτροπι του άρκρου 68 αυτισ, κα επιλφεται
από τα κακ’ φλθν αρμόδια Δικαςτιρια Ρατρϊν.
ΑΘΟ 8ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1 Καμία τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ δεν αναγνωρίηεται χωρίσ ζγγραφο που υπογράφεται από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ.
8.2 Θ μθ άςκθςθ των δικαιωμάτων, θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ δεν
μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των ςυμβαλλόμενων μερϊν από τα δικαιϊματα ι απαλλαγι από τισ
υποχρεϊςεισ τουσ ι αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ που δεν απορρζει από αυτι τθ
ςφμβαςθ.
8.3 Σε περίπτωςθ μθ πιςτισ εφαρμογισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ι
του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου, θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αποκτά μονομερϊσ το δικαίωμα τθσ μθ
χρθματοδότθςθσ του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 5 Αναλόγωσ, ςτθν περίπτωςθ υπαιτιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ το Ρ.Κ. δφναται μονομερϊσ να διακόψει τισ υπθρεςίεσ του ςφμφωνα με τα άρκρα 1 και 2,
δικαιοφται δε το μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου κατά το άρκρο 5που κα ανταποκρίνεται ςτισ μζχρι τότε
παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του.
8.4 Αφοφ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν, και ςυναποδζχκθκαν τα παραπάνω, προσ
απόδειξθ αυτοφ ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ αυτι, θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε από αυτά,
υπογράφκθκε ςε τζςςερα *4+ πρωτότυπα αντίτυπα, και ζλαβε κάκε μζροσ από δφο *2+. Αποκτά δε πλιρθ ιςχφ
μετά τθν υπογραφι τθσ. Οι αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων των ςυμβαλλόμενων φορζων οι οποίεσ
ενζκριναν τθν παροφςα ςυμφωνία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ΡΣ. .
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΨΕΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΫΝ-ΕΛΚΕ

*Θμερομθνία Υπογραφισ+

*Θμερομθνία Υπογραφισ+

Ωαράλαμποσ Μπονάνοσ

Ραναγιϊτθσ Δ. Δθμόπουλοσ

Αντιπεριφερειάρχθσ ΡΕ Αχαΐασ
Αντιπρφτανθσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ
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Ραράρτθμα
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ αποτελεί θ δράςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 3 τθσ
παροφςασ, και ςυγκεκριμζνα τθ γονιδωματικι παρακολοφκθςθ παραλλαγϊν του SARS- COV 2 ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ. Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ, κα πραγματοποιθκοφν αναλφςεισ ςε εκατό δείγματα
του ιοφ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ και για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ
«ΡΕΙΨΕΕΙΑ» ανακζτει ςτον ΕΛΚΕ/ΡΡ (φορζασ Υλοποίθςθσ) τθν υλοποίθςθ όλου του ζργου με τθν εκτζλεςθ των
κάτωκι ενεργειϊν (ενδεικτικά):
1. Τθ γονιδιωματικι ανάλυςθ 100 δειγμάτων του ιοφ, με τθ μζκοδο που περιγράφεται αναλυτικά ςτο άρκρο 3
τθσ παροφςασ. Θ ανάλυςθ κα πραγματοποιθκεί ςε δείγματα τα οποία ζχουν ιδθ αναλυκεί και ζχουν βρεκεί
κετικά για τθν παρουςία του SARS-CoV-2 και κα προζρχονται από δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Υπεφκυνθ μονάδα υλοποίθςθσ είναι το Εργαςτιριο Ψυςιολογίασ του Τμιματοσ Ιατρικισ μζςω του ΕΛΚΕ του
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν με Επιςτθμονικό Υπεφκυνο τον Κακθγθτι κ. Σταφρο Ταραβιρα.
Για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ εκπόνθςθσ του ζργου κα χρθςιμοποιθκεί ζνα πάνελ SARS‐CoV‐2 το οποίο
αποτελείται από 2 ομάδεσ εκκινθτϊν που ενιςχφουν γονιδιωματικζσ αλλθλουχίεσ 175 bp ζωσ 275 bp και
καλφπτουν >99% του γονιδιϊματοσ του ιοφ .Φςτερα από τθ ςτοχευμζνθ ενίςχυςθ του γονιδιϊματοσ του ιοφ, ςε
διαφορετικζσ βιβλιοκικεσ κα ειςαχκοφν γενετικά «barcodes» και οι βιβλιοκικεσ κα ενωκοφν για αλλθλοφχιςθ.
Ρολλά ιικά γονιδιϊματα κα αλλθλουχθκοφν παράλλθλα και οι αλλθλουχίεσ κα αποκθκευκοφν τοπικά αλλά και
ςε διακζςιμουσ εκνικοφσ πόρουσ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων κα γίνει αρχικά με τθν εξειδικευμζνθ πλατφόρμα
τθσ Ion Torrent.
Το Τμιμα Ιατρικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν
προμθκεφκθκε πρόςφατα ζναν αλλθλουχθτι νζασ γενιάσ (Ion Torrent Gene Studio S5) με ικανότθτα
αλλθλοφχιςθσ 15 Gb (1,5x1010 base pairs) ςε λιγότερο από 20 ϊρεσ. Οι δυνατότθτεσ του αλλθλουχθτι
επιτρζπουν τθν αλλθλοφχιςθ χιλιάδων μικρϊν ιικϊν γονιδιωμάτων με ςχεδόν πλιρθ κάλυψθ του γονιδιϊματοσ
(>99%). Θ μεκοδολογία ςτθρίηεται ςτθν ανίχνευςθ τθσ απελευκζρωςθσ κατιόντων υδρογόνου ςε μια διαδικαςία
ςφνκεςθσ DNA και θ προετοιμαςία των δειγμάτων γίνεται αυτοματοποιθμζνα χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα
Ion Chef. H πλατφόρμα ζχει δειχκεί ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν αλλθλοφχιςθ ιικϊν γονιδιωμάτων με
ςυγκρίςιμα αποτελζςματα προσ άλλεσ πλατφόρμεσ. Ο αλλθλουχθτισ νζασ γενιάσ είναι κεντρικόσ ςτθν ανάπτυξθ
μεκοδολογιϊν για τθ διάγνωςθ και τθ βαςικι ζρευνα γενετικϊν αςκενειϊν και του καρκίνου, οι οποίεσ
αποτελοφν τθν ερευνθτικι ςτόχευςθ ομάδων τθσ Ιατρικισ Σχολισ τθσ Ράτρασ. Θ υπάρχουςα τεχνογνωςία και
υποδομι μπορεί να ςυμβάλει ςτθ γονιδιωματικι επιτιρθςθ τθσ COVID‐19 ςτθν Ελλάδα. Θ προτεινόμενθ ζρευνα
κα υποςτθριχκεί από υπάρχουςεσ ερευνθτικζσ υποδομζσ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτθν κα Πλϊτα Γεωργία – Γενικι Δ/ντρια Δθμόςιασ Τγείασ και
Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
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Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

136037/1242/26-05-2021

(ορκι

επανάλθψθ)

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

A) Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 64.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για
τθ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ.

Β) Εγκρίνει τθ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν-Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) (με υπεφκυνο υλοποίθςθσ το
Εργαςτιριο Φυςιολογίασ του Σμιματοσ Ιατρικισ) για τθν γονιδιωματικι επιτιρθςθ παραλλαγϊν του
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ΑΔΑ: Ψ3Ο87Λ6-ΚΦΛ
SARS-COV

2

ςτθν

Περιφζρεια

Δυτικισ

Ελλάδασ,

ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ

64.900,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) Ορίηει εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του
άρκρου 6 τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ φμβαςθσ:
1) τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ κ. Μπονάνο Χαράλαμπο, ωσ Πρόεδρο με αναπλθρωτι του
τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ κ. Φίλια Ανδρζα και
2) τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αιτ/νιασ κ. Δθμθτρογιάννθ Λάμπρο, ωσ μζλοσ με αναπλθρϊτριά
του τθν Περιφερειακι φμβουλο Π.Ε. Αιτ/νιασ κα Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία.

Δ) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνο Χαράλαμπο για τθν
υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.

Επί τθσ ψθφοφορίασ απείχαν οι Περιφερειακοί φμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Λφτρασ
Ιωάννθσ, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα και Χαροκόποσ Αντϊνιοσ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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