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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3η Μαΐου 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/127112/678/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην 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.

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

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

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 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή
υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο “Orchestrating next-generation mobile modular
laboratories for pandemic monitoring preparedness - ONELAB – “Ενορχηστρώνοντας κινητά αρθρωτά
εργαστήρια επόμενης γενιάς για την παρακολούθηση της πανδημίας 101073924 ” στο πλαίσιο της
προκήρυξης, “ HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 — Fast deployed mobile laboratories to enhance
situational awareness for pandemics and emerging infectious diseases».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/117253/1335/19-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα/ Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού – Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα
κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Την πρόσκληση “HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 — Fast deployed mobile laboratories to enhance situational
awareness for pandemics and emerging infectious diseases ” του προγράμματος “HORIZON EUROPE”
2. Το ΦΕΚ 4372 τ. Β/2020 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3. Την θετική γνωμοδότηση της ΟΔΕ την 17/11/21
4. Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY-REA) με αριθμό
πρωτοκόλλου: Ares(2022)2752650 - 08/04/2022 προς τον συντονιστή του έργου για έναρξη της διαδικασίας
δημιουργίας της σύμβαση χρηματοδότησης.
Η πρόταση με τίτλο “ONELAB” στο πλαίσιο της προκήρυξης, HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 — Fast deployed
mobile laboratories to enhance situational awareness for pandemics and emerging infectious diseases του
Προγράμματος “HORIZON EUROPE” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχε η ΠΔΕ σαν εταίρος,
εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση.
Το έργο/πρόταση έχει τίτλο «ONELAB»
Διάρκεια: 36 μήνες
Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προτεραιότητα Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων: Το προτεινόμενο έργο Orchestrating next-generation
mobile modular laboratories for pandemic monitoring preparedness (ONELAB) θα καλύψει τις απαιτήσεις του
θέματος HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 — Fast deployed mobile laboratories to enhance situational awareness
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for pandemics and emerging infectious diseases του Προγράμματος “HORIZON EUROPE”. Περιληπτικά δίνονται
παρακάτω κάποια στοιχεία του έργου:
Η τρέχουσα κρίση της COVID-19 απέδειξε πως η ικανότητα της αναγνώρισης νέων παθογόνων στο πεδίο είναι
κρίσιμη για να εξασφαλίσει την αποτίμηση του κινδύνου, βέλτιστη διαχείριση και κατάλληλα αντίμετρα.
Η αντιμετώπιση των συνεπειών των πανδημιών περιλαμβάνει την πρόληψη, ετοιμότητα, διαχείριση κατά και
μετά την κρίση, περιλαμβανομένης της δικτύωσης, συνεργασίες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
τον συντονισμό και την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων σε επίπεδο εξειδίκευσης, εκπαίδευσης και παροχής
τεχνικής βοήθειας.
Οι στόχοι της προκήρυξης περιλαμβάνουν:
- Νέες λύσεις για κινητά εργαστήρια για την ταχεία και αξιόπιστη αναγνώριση μεταδοτικών ασθενειών,
διαγνωστικά τεστ, παρακολούθηση και χαρτογράφηση της εξάπλωσης, και βελτιωμένη λήψη αποφάσεων σε
περιφερειακό επίπεδο.
- Στρατηγικές για την ενορχήστρωση εργαστηριακών δυνατοτήτων στην ΕΕ, και βελτιώσεις στη διαχείριση του
εκπαιδευμένου προσωπικού.
Το ONELAB εστιάζει στον σχεδιασμό και τον συντονισμό λειτουργιών κινητών εργαστηρίων για την ανίχνευση
και την αναγνώριση μολυσματικών παραγόντων, επιτρέποντας βελτιωμένη εκτίμηση της κατάστασης μέσω
ολοκληρωμένης επικοινωνίας δεδομένων που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων. Στόχος είναι η χρήση
συστημάτων και διαδικασιών που δημιουργούν ολιστική εποπτεία μέσω του συντονισμού των λειτουργιών
κινητών εργαστηρίων στο πλαίσιο μιας συνεργατικής εταιρικής σχέσης πανδημίας ΕΕ-Ιαπωνίας. To έργο
ONELAB προτείνει την ανάπτυξη μιας τυποποιημένης προσέγγισης δοκιμών, κλιμάκωσης-χρονοδιαγράμματος
και εκπαίδευσης τελικού χρήστη που θα επιτρέψει την καλύτερη απόκριση των φορέων σε επόμενες
πανδημικές κρίσεις.
Σύμπραξη
Στο προτεινόμενο έργο συμμετέχουν 19 εταίροι στους οποίους περιλαμβάνονται δημόσιοι οργανισμοί,
ερευνητικά κέντρα και εμπορικά επιμελητήρια από την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, Μ. Βρετανία,
Ιαπωνία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία και Γερμανία. Ισπανία το Μαυροβούνιο και την Ιαπωνία. Συντονιστής είναι το
Amsterdam University Medical Center από την Ολλανδία.
Από πλευράς Ελλάδας, θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις Telesto, και Panou. Οι εταίροι του έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Participant
N°

Participant organisation name

Type

Country

Research

Netherlands

1

Amsterdam University Medical Centre

2

IANUS Consulting Ltd

SME

Cyprus

3

Telesto

SME

Greece

4

CLPT

Research

UK

5

Saitama Medical Centre Hospital

Clinical

Japan

6

Innsbruck University

University

Austria

7

University of Cyprus

University

Cyprus

8

Jurrisk

SME

Belgium

9
10

Imspex
Harokopio University

SME
University

UK
Greece

11

Medical University of Pecs

University

Hungary

12

Panou

SME

Greece

13

Solgenium OG

SME

Austria

14

Ghent University

University

Belgium

15

RoboScientific

SME

UK

16

Institute of International Sociology

17

Region of Western Greece

Local Authority

Greece

18

Johanniter Österreich Ausbildung und Forschung gemeinnützige GmbH

First Responders

Austria

19

Bavarian Red Cross

First Responders

Germany

Italy

Greek Red Cross
First Responders
Greece
20
Πακέτα εργασίας - Δραστηριότητα – Καθήκοντα ΠΔΕ:
O ρόλος της ΠΔΕ στο έργο είναι συμβουλευτικός. Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες της ΠΔΕ στο έργο
αφορούν:
- στη συμμετοχή στην αποτίμηση και καταγραφή των αναγκών,
- στην επαλήθευση της αξίας της δράσης για μελλοντικές πανδημίες
- στη συνεργασία με φορείς και περιφέρειες
- τη συμμετοχή σε δράσεις προτυποποίησης.
Προϋπολογισμός για την ΠΔΕ (εκτιμώμενος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία σε συνεργασία με τον
επικεφαλής εταίρο) :
o Συνολικός Προϋπολογισμός ΠΔΕ: Ο προϋπολογισμός για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ανέρχεται στις 30,312,50€.
o Χρηματοδότηση προγράμματος: Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος η χρηματοδότηση ανέρχεται σε
100% του προϋπολογισμού από Ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν απαιτείται ιδία συμμετοχή για το πρόγραμμα. Η
ανάλυση του προϋπολογισμού της ΠΔΕ δίνεται στον παρακάτω Πίνακας 1:
Πίνακας 1: Κατηγορίες δαπάνης ΠΔΕ.
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1
2
3

Staff (Προσωπικό)

Εξειδίκευση δαπάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Μισθοδοσία ομάδας 16,250.00
έργου της ΠΔΕ
Travels (κόστος ταξιδιών)
Μετακινήσεις ομάδα 8,000.00
έργου της ΠΔΕ
External expertise and services (κόστος κόστος
εξωτερικών εξωτερικών συνεργατών)
συνεργατών

ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2, 3, 5,6
2, 3, 5,6
-
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4

Preparation
Costs
(Κόστος Κόστος προετοιμασίας
προετοιμασίας)
5
Office & Administration (Έμμεσα κόστη)
ΣΥΝΟΛΟ

-

-

6,062.50
30,312,50

2, 3, 5,6

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
1) Την αποδοχή υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο με τίτλο “ONELAB” στο πλαίσιο της
προκήρυξης, “ HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 — Fast deployed mobile laboratories to enhance situational
awareness for pandemics and emerging infectious diseases” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2) Την έγκριση του ανωτέρω προϋπολογισμού της ΠΔΕ και της αναγκαιότητας υλοποίησης των αντίστοιχων
δαπανών ως η ανωτέρω κατανομή
3) Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας κου Φ. Ζαΐμη για
την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων ως νόμιμος εκπρόσωπος (legal signatory) και την υλοποίηση του
έργου από τη ΔΙΑΠ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας 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.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Αποδέχεται την υλοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο “Orchestrating next-generation
mobile modular laboratories for pandemic monitoring preparedness - ONELAB – “Ενορχηστρώνοντας
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κινητά αρθρωτά εργαστήρια επόμενης γενιάς για την παρακολούθηση της πανδημίας 101073924 ”
στο πλαίσιο της προκήρυξης, “ HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 — Fast deployed mobile laboratories to
enhance situational awareness for pandemics and emerging infectious diseases”, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

2) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτός
αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την αναγκαιότητα υλοποίησης των
αντίστοιχων δαπανών ως η ανωτέρω κατανομή .
3) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίωνα
Ζαΐμη για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων ως νόμιμος εκπρόσωπος (legal signatory) και
την υλοποίηση του έργου από τη ΔΙΑΠ.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος, ψήφισε
αρνητικά.

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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