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Αρ. Πρωτ. 342459/1495
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254Β’, Πάτρα, 26441
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής, Πάτρα, 26441
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 234/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 342033/3271 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 234/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης συντήρησης του
εξοπλισμού των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αστικού ιστού
της πόλεως των Πατρών, έτους 2014, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
5.040,00€ πλέον Φ.Π.Α. και προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικώναναλωσίμων για την εύρυθμη λειτουργία τους συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 9.790,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 15/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.οικ.346136/1505,24-12-2013
πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
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9. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 234/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 6o θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας ανάθεσης συντήρησης του εξοπλισμού των
σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αστικού ιστού της πόλεως των
Πατρών, έτους 2014, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.040,00€ πλέον
Φ.Π.Α. και προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών-αναλωσίμων για την εύρυθμη
λειτουργία τους συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.790,80€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
16 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΔΕ, κ.
Κρηνίδης Ηλίας.
Βάση της γραπτής εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Αλεξόπουλου
Γρηγόρη:
Με το υπ΄ αριθμ. 341785/8761/20-12-2013 έγγραφό της η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα
Προμηθειών, ΠΔΕ, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω:
Η

Δ/νση

Περιβάλλοντος

&

Χωρικού

Σχεδιασμού,

ΠΔΕ

με

το

υπ’

αριθμό

311161/9325/25-11-13 έγγραφο της μας γνωστοποίησε τα παρακάτω:
Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) και
της ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/11 (ΦΕΚ 488Β/30-3-2011) η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει την
αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εξοπλισμό του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ΕΔΠΑΡ για τον αστικό ιστό της πόλης των Πατρών που βρίσκεται
εγκατεστημένος σε δυο οικίσκους (isobox επί των Πλατειών Γεωργίου και Δροσοπούλου). Στις
29-10-2012 και 30-10-2012 έγινε η τοποθέτηση των ανταλλακτικών στον εξοπλισμό των
Σταθμών και η έναρξη λειτουργίας τους. Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών υπεγράφη
μεταξύ της εταιρείας «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Επιστημονικές Συσκευές Α.Ε.» και της ΠΔΕ, η σχετική
σύμβαση «για τον έλεγχο, προληπτική συντήρηση, βαθμονόμηση των Σταθμών Μέτρησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΣΜΑΡ)» θα είναι σε ισχύ έως τις 31/12/2013.
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Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια 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 488Β/30-30-2011) «Μέτρα για την βελτίωση και διαχείριση της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» είναι απαραίτητο να λειτουργούν οι σταθμοί και
να στέλνονται πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων από τους σταθμούς, στο ΥΠΕΚΑ ώστε να
υποβληθούν στην Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου απαιτείται να υπογραφεί νέα σύμβαση για το έτος 2014 έτσι ώστε να
συνεχιστεί η λειτουργία των σταθμών ώστε να υποβάλλονται τα απαραίτητα πρωτογενή
στοιχεία μετρήσεων στο ΥΠΕΚΑ και να συνεχιστεί η καθημερινή δημοσιοποίησή τους στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με την από 15-10-13 προσφορά της εταιρείας «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Επιστημονικές
Συσκευές Α.Ε.» το κόστος για τον έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και βαθμονόμηση του
εξοπλισμού και των δύο (2) σταθμών από δύο τεχνικούς της εταιρείας για μία ημέρα είναι
1.260,00€ ευρώ/επίσκεψη (χωρίς το ΦΠΑ 23%). Εκτιμάται ότι με μία επίσκεψη ανά τρίμηνο
από την εταιρεία και την ταυτόχρονη τεχνική υποστήριξη από την Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού, ΠΔΕ (βαθμονόμηση των σταθμών σε μηνιαία βάση) μπορεί να
συνεχιστεί η λειτουργία των σταθμών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω το συνολικό ετήσιο κόστος για τη συντήρηση των
σταθμών για τέσσερις (4) επισκέψεις της εταιρείας ανέρχεται σε 5.040,00€ χωρίς τον
αναλογούντα ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.199,20€ συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. (1.260,00€/επίσκεψη Χ 4 επισκέψεις = 5.040,00€ πλέον ΦΠΑ).
Υπενθυμίζουμε ότι η «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Επιστημονικές Συσκευές Α.Ε.» αντιπροσωπεύει
αποκλειστικά στην Ελλάδα τον οίκο HORIBA, προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού των
σταθμών (Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο αποκλειστικότητας).
Για τη λειτουργία των σταθμών, εκτός από την αναφερόμενη συντήρηση, απαιτούνται και
ανταλλακτικά-αναλώσιμα για τα όργανα του σχετικού εξοπλισμού. Επισυνάπτουμε σχετική
προσφορά από την «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Επιστημονικές Συσκευές Α.Ε.» για πιθανό κόστος σε
ανταλλακτικά-αναλώσιμα μέχρι του συνολικού ποσού 9.790,80 €.
Προκειμένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία των σταθμών προτείνεται στη σχετική
σύμβαση να συμπεριληφθεί όρος που να προβλέπει την προμήθεια από τον ανάδοχο των
απαραίτητων παρελκόμενων ανταλλακτικών-αναλωσίμων που απαιτούνται για τις επισκευές
των οργάνων του εξοπλισμού σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης μετά από σχετική έκθεση
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ΠΔΕ
Επισυνάπτονται οι:
 Από 15-10-13 προσφορά της εταιρείας «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Επιστημονικές
Συσκευές Α.Ε.» για το κόστος για τον έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και
βαθμονόμηση του εξοπλισμού και των δύο (2) σταθμών από δύο τεχνικούς της
εταιρείας
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 Από 4-10-2013 προσφορά από την «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Επιστημονικές Συσκευές
Α.Ε.» για το πιθανό κόστος σε ανταλλακτικά-αναλώσιμα μέχρι του συνολικού
ποσού 9.790,80€.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαι
1. την έγκριση αναγκαιότητας συντήρησης του εξοπλισμού των σταθμών μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αστικού ιστού της πόλεως των Πατρών, έτους 2014, στην οποία
περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες τέσσερις (4) επισκέψεις της εταιρείας, μέχρι του συνολικού
ποσού 5.040,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (6.199,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς και η
προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών-αναλωσίμων για την εύρυθμη λειτουργία τους, μέχρι
του συνολικού ποσού 9.790,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απ’ απευθείας ανάθεση
στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Επιστημονικές Συσκευές Α.Ε.», αποκλειστικού προμηθευτή του
ειδικού εξοπλισμού
2.

Την

εξουσιοδότηση

του

Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε.

Αχαΐας,

κου

Γρηγόρη

Αλεξόπουλου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ.
341785/8761/20-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ΠΔΕ.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ.
«η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»,
άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2014.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ
Επιστημονικές Συσκευές Α.Ε.», αποκλειστικού προμηθευτή του ειδικού
εξοπλισμού, τη συντήρηση του εξοπλισμού των σταθμών μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αστικού ιστού της πόλεως των Πατρών, για το
έτος 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες τέσσερις (4)
επισκέψεις της εταιρείας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.040,00€
πλέον ΦΠΑ 23% (6.199,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς και την
προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών-αναλωσίμων για την εύρυθμη
λειτουργία τους, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.790,80€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης
Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε
ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε
συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην
παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2014.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7Λ6-ΜΨ6
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

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

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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