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ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 420/22-07-2019 Απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 209732/888 /16.07.2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 420/22-07-2019 Απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα: « Έγκριση αναγκαιότητας για την τακτική βαθμονόμηση και
συντήρηση του φορητού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Σ.Μ.Α.Ρ)
«Airpointer»,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρ.118 του
Ν.4412/2016), στην εταιρεία «PURCON Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε», λόγω του ότι είναι
ο μοναδικός και επίσημος αντιπρόσωπος του Αυστριακού Οίκου «Recοrdum
Messtechnik GmbH» στην Ελλάδα, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.464,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019 και μέχρι του ποσού των 14.632,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το έτος 2020, ήτοι συνολικής δαπάνης
μέχρι του ποσού των 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 14/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:45π.μ στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 217827/867/18.07.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία – Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος
(δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Α’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 420/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 33ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:« Έγκριση
αναγκαιότητας για την βαθμονόμηση και συντήρηση του φορητού σταθμού
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Σ.Μ.Α.Ρ) «Airpointer», με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης (άρ.118 του Ν.4412/2016), στην εταιρεία «PURCON
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε», λόγω του ότι είναι ο μοναδικός και επίσημος αντιπρόσωπος
του Αυστριακού Οίκου «Recοrdum Messtechnik GmbH» στην Ελλάδα, δαπάνης μέχρι
του ποσού 4.464,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019, δαπάνης
μέχρι του ποσού 14.632,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για το έτος 2020
ήτοι συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.096,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 209732/888 /16.07.2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Μπαλαμπάνη Νικόλαου, που
αναφέρει επί λέξει:
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σχετικά & συνημμένα:
1. Η από 19/01/2016 μεταφρασμένη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας
«Recordum Messtechnik GmbH» του φορητού Σταθμού Μέτρησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Airpointer ότι η εταιρεία «PURCON ΕΠΕ» είναι
αποκλειστικός αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
2. Η με αρ. πρωτ. 140124/2395/09-05-2019 προσφορά της εταιρείας «PURCON
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του
σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Airpointer, σχετικά με τη
βαθμονόμηση και συντήρηση του Φορητού Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης (Σ.Μ.Α.Ρ.) Airpointer που αφορά τμήμα του έτους 2019 και το έτος
2020.
3. Η με α/α 2662/04-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ627Λ6-ΝΛΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4. Η με α/α 2663/04-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΧΠ7Λ6-ΥΛΜ) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013» με το έργο: «CESAPOΣυμβολή των πηγών εκπομπών στην ποιότητα του αέρα των πόλεων-λιμανιών σε
Ελλάδα και Ιταλία», έχει προμηθευτεί ένα φορητό Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης (Σ.Μ.Α.Ρ.) μοντέλο «Airpointer», του Αυστριακού Οίκου «Recordum
Messtechnik GmbH» (σχετ.1), για την πραγματοποίηση της παρακολούθησης της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε σημεία της χωρικής της αρμοδιότητας.
Μοναδικός και επίσημος διανομέας (σχετ. 2) του Αυστριακού Οίκου «Recordum
Messtechnik GmbH» στην Ελλάδα, με εξουσιοδότηση να προμηθεύει, να διανέμει
εξοπλισμό και ανταλλακτικά/αναλώσιμα και να παρέχει τεχνική υποστήριξη
(βαθμονόμηση, επισκευή, συντήρηση κλπ) για το «Airpointer», είναι η εταιρεία
«Purcon Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 146, ΤΚ
1527) με την οποία η προηγούμενη 12-μηνη σύμβαση συντήρησης του σταθμού
«Airpointer» θα λήξει στις 22.07.2019.
Επειδή η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα γίνεται στο
πλαίσιο της κάλυψης των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της σχετικής οδηγίας
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 50/2008/ΕΚ/21-05-2008 (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103,
ΦΕΚ 488 Β’) «Μέτρα για την βελτίωση και διαχείριση της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» και της ΚΥΑ αριθ. οικ. 70601 (ΦΕΚ Β’ 3272)
«Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης
από αιωρούμενα σωματίδια» είναι απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας του
σταθμού ώστε να στέλνονται πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων στο ΥΠΕΝ (για την
υποβολή τους στην Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος) και για
την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της αιθαλομίχλης.
Για την ομαλή λειτουργία και τη συλλογή των μετρήσεων του Σ.Μ.Α.Ρ. «Airpointer»
απαιτείται εκ νέου σύναψη ετήσιας (12-μηνης διάρκειας) σύμβασης για τη
βαθμονόμηση, τον τακτικό έλεγχο, ανταλλακτικά/αναλώσιμα και εν γένει τη
συντήρησή του η οποία θα κατανεμηθεί σε τμήμα του έτους 2019 και στο έτος 2020.
Σύμφωνα με τις από 19-01-2019 προσφορά (σχετ. 2) της εταιρείας «PURCON
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»:
α) για τον τακτικό έλεγχο και τη βαθμονόμηση ετήσιας διάρκειας του σταθμού
απαιτούνται έξι (6) επισκέψεις το χρόνο, κόστους 800,00 € έκαστη (χωρίς ΦΠΑ 24%).
Ως εκ τούτου το κόστος για τον τακτικό έλεγχο και τη βαθμονόμηση του σταθμού, το
οποίο αναφέρεται στο σύνολο των έξι (6) επισκέψεων, είναι 4.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.
24%) ήτοι 5.952,00 € με ΦΠΑ.
β) προβλέπεται επίσης, η κάλυψη εργασιών έκτακτων επισκευών ποσού 2.000,00 €
(χωρίς ΦΠΑ 24%) ήτοι 2.480,00 € με ΦΠΑ.
γ) για τη λειτουργία του σταθμού μέτρησης «Airpointer», εκτός από τον
προαναφερόμενο έλεγχο και βαθμονόμηση ετήσιας διάρκειας, προβλέπεται η
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προμήθεια αναλώσιμων τακτικής συντήρησης από τον κατασκευαστή όπως
περιγράφονται στην ως άνω προσφορά. Το κόστος σε ανταλλακτικά/αναλώσιμα
ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), ήτοι 6.200,00 € με ΦΠΑ και
Συνεπώς, το συνολικό ετήσιο κόστος (βαθμονόμησης, ελέγχου, συντήρησης κλπ για
χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών) ανέρχεται στο ποσό των 11.800,00 € προ ΦΠΑ,
ήτοι 14.632,00 € με ΦΠΑ.
Ειδικότερα, για δύο (2) επισκέψεις εντός του έτους 2019:
α) το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου και βαθμονόμησης του
Σ.Μ.Α.Ρ. «Airpointer», ανέρχεται στο ποσό των 1.600,00 ευρώ προ ΦΠΑ (ήτοι
1.984,00 ευρώ με ΦΠΑ)
β) δεν προβλέπεται κόστος για έκτακτες επισκευές στο έτος 2019 και
γ) η προμήθεια ανταλλακτικών στα πλαίσια της συντήρησης του σταθμού εκτιμάται
έως του ποσού των 2.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ (ήτοι 2.480,00 ευρώ με ΦΠΑ).
Οπότε, το κόστος (βαθμονόμησης, ελέγχου, συντήρησης κλπ) που κατανέμεται στο
έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00 € προ ΦΠΑ, ήτοι 4.464,00 € με ΦΠΑ.
Για τις υπόλοιπες έξι (6) επισκέψεις, εντός του έτους 2020:
α) το κόστος για τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου και βαθμονόμησης ανέρχεται
στο ποσό των 4.800,00 ευρώ προ ΦΠΑ (ήτοι 5.952,00 ευρώ με ΦΠΑ)
β) προβλέπεται κόστος για έκτακτες επισκευές στο έτος 2020 έως του ποσού των
2.000,00 ευρώ (ήτοι 2.480,00 ευρώ με ΦΠΑ) και
γ) η προμήθεια ανταλλακτικών στα πλαίσια της συντήρησης του σταθμού εκτιμάται
έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ (ήτοι 6.200,00 ευρώ με ΦΠΑ).
Οπότε, το κόστος (βαθμονόμησης, ελέγχου, συντήρησης κλπ) που κατανέμεται στο
έτος 2020 ανέρχεται στο ποσό των 11.800,00 € προ ΦΠΑ, ήτοι 14.632,00 € με ΦΠΑ.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με
το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2) Τα άρθρα 65 και 68 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
4) Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5) Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 24859/2016 (ΦΕΚ
4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. και τις υπ΄αριθμ. 165633/2017 (ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) και
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88897/2018 (ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) Αποφάσεις Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ.
6) Την υπ’ αριθμό 100/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3029 Β’), με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, η οποία μεταξύ άλλων έχει και την αρμοδιότητα για έγκριση
αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, προμηθειών, έργων και
μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι
του ποσού των 60.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
7) Την αριθ. οικ. 16428/180/19-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 281 Β’) περί
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (ΦΕΚ 111/Υ.Ο.Δ.Δ./9-3-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη
8) Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9) Την υπ΄αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147 ΥΟΔΔ) απόφαση Περιφερειάρχη
«Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
10)
Την υπ’ αρ. 69923/876/24-03-2017 (ΦΕΚ 1018 Β’) απόφαση Περιφερειάρχη
σχετικά με «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδος».
11)
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Β’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12)
Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α’) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005
(ΦΕΚ 279 Α’) και όπως ισχύει.
13) Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τη
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
14) Την υπ’ αριθμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019».
15) Την υπ’ αρ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε
νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2659331/28-12-2018 απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
16) Την υπ’ αρ. 4/18-01-2019 (ΑΔΑ:ΨΟΤΘ7Λ6-ΔΣΚ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί Έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019.
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17) Την υπ αριθμ. οικ. 209632/3636/12.07.2019 Έκθεση Σκοπιμότητας για τη
βαθμονόμηση και τη συντήρηση του φορητού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης Airpointer διάρκειας ενός έτους η οποία κατανέμεται σε τμήμα του
έτους 2019 και στο έτος 2020, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
της ΠΔΕ.
Εισηγούμεθα
1ον την έγκριση αναγκαιότητας για τη βαθμονόμηση και συντήρηση του φορητού
σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Σ.Μ.Α.Ρ.) «Airpointer», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρ.118 του Ν.4412/2016), στην εταιρεία
«PURCON Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε», λόγω του ότι είναι ο μοναδικός και επίσημος
αντιπρόσωπος του Αυστριακού Οίκου «Recordum Messtechnik GmbH» στην Ελλάδα,
δαπάνης μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων
(4.464,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019 και μέχρι του ποσού των δέκα
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (14.632,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ το οποίο θα προβλεφθεί στις πιστώσεις έτους 2020 της ΠΔΕ.
Η δαπάνη για εργασίες (βαθμονόμηση, συντήρηση, έκτακτες επισκευές κλπ) θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 00.310.0899.01.1122 και η δαπάνη για προμήθειες
(ανταλλακτικά/αναλώσιμα) θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.310.1329.01.1122, του
εκτελούμενου προϋπολογισμού της ΠΔΕ. Ομοίως δε, για το έτος 2020 όπου η
δαπάνη για τις ως άνω αναφερόμενες εργασίες και ανταλλακτικά/αναλώσιμα θα
συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες πιστώσεις έτους 2020 της ΠΔΕ, σύμφωνα με τις υπ’
αρ. (3) & (4) συνημμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και όπως συγκεντρωτικά
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Περιγραφή
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ Σ.Μ.Α.Ρ. AIRPOINTER
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ Σ.Μ.Α.Ρ.
AIRPOINTER
Επιμέρους σύνολο για εργασίες
ελέγχου, βαθμονόμησης & επισκευών
ΚΑΕ 00.310.0869.01.1122
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ Σ.Μ.Α.Ρ.
AIRPOINTER

ΠΟΣΑ σε ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
ΕΤΟΣ 2019
ΕΤΟΣ 2020
1.984,00

5.952,00

-

2.480,00

1.984,00

8.432,00

2.480,00

6.200,00
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Επιμέρους σύνολο για προμήθεια
ανταλλακτικών
ΚΑΕ 00.310.1329.01.1122

2.480,00

6.200,00

Σύνολο δαπάνης κατανεμημένο ανά έτος

4.464,00

14.632,00

Συνολική δαπάνη

19.096,00

2ον την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης».

Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα για την τακτική βαθμονόμηση και συντήρηση του
φορητού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Σ.Μ.Α.Ρ) «Airpointer», με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρ.118 του Ν.4412/2016), στην εταιρεία
«PURCON Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε», λόγω του ότι είναι ο μοναδικός και επίσημος
αντιπρόσωπος του Αυστριακού Οίκου «Recοrdum Messtechnik GmbH» στην Ελλάδα,
δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.464,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το
έτος 2019 και μέχρι του ποσού των 14.632,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
για το έτος 2020, ήτοι συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.096,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η δαπάνη για εργασίες (βαθμονόμηση, συντήρηση, έκτακτες επισκευές κλπ) θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 00.310.0899.01.1122 και η δαπάνη για προμήθειες
(ανταλλακτικά/αναλώσιμα) θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.310.1329.01.1122, του
εκτελούμενου προϋπολογισμού της ΠΔΕ. Ομοίως δε, για το έτος 2020, όπου η
δαπάνη για τις ως άνω αναφερόμενες εργασίες και ανταλλακτικά/αναλώσιμα θα
συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες πιστώσεις έτους 2020 της ΠΔΕ, σύμφωνα με τις υπ’
αρ. (3) & (4) συνημμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και όπως συγκεντρωτικά
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή

ΠΟΣΑ σε ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
ΕΤΟΣ 2019
ΕΤΟΣ 2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
1.984,00
ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ Σ.Μ.Α.Ρ. AIRPOINTER
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ Σ.Μ.Α.Ρ. AIRPOINTER
Επιμέρους σύνολο για εργασίες
1.984,00

5.952,00
2.480,00
8.432,00
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ελέγχου, βαθμονόμησης & επισκευών
ΚΑΕ 00.310.0869.01.1122
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ Σ.Μ.Α.Ρ. 2.480,00
AIRPOINTER
Επιμέρους σύνολο για προμήθεια
ανταλλακτικών
2.480,00
ΚΑΕ 00.310.1329.01.1122
Σύνολο δαπάνης κατανεμημένο ανά έτος

4.464,00

Συνολική δαπάνη

19.096,00

6.200,00

6.200,00
14.632,00

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 420/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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