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Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2575/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 352444/6345/25-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2575/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 19.096,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την τακτική βαθμονόμηση και τη συντήρηση του φορητού σταθμού
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Airpointer που είναι εγκατεστημένος στο Αγρίνιο Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας, για τα έτη 2019 – 2020.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΔΑ: 96ΤΘ7Λ6-Μ7Ψ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π.Μεσολογγίου, σήμερα την 05η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, στην Ι.Π. Μεσολογγίου
(Κύπρου 1- Διοικητήριο), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα
παρακάτω μέλη:
1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση, ο Γεώργιος Σταθούλιας και η Βασιλική Τσούμα,
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2575/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 56ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
την τακτική βαθμονόμηση και τη συντήρηση του φορητού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης Airpointer που είναι εγκατεστημένος στο Αγρίνιο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για τα έτη 2019
– 2020.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 352444/6345/25-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν
οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το
οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ
του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών
− μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των
διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «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 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ΄ αρίθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθ. 258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2
και 3 του Ν.3852/2010)».
11. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
12. Τις 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».

ΑΔΑ: 96ΤΘ7Λ6-Μ7Ψ

13. Την αριθμ. 281668/3810/26-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση
άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
14. Την υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει
τον προϋπολογισμό της 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.
15. 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 την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
16. Τη με αρ. πρωτ. 183855/11649/10-07-2019 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου.
17. Τη με α/α 2662/04-07-2019 Απόφαση ανάληψης πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΕ627Λ6-ΝΛΙ).
18. Τη με α/α 2663/04-07-2019 Απόφαση ανάληψης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΒΧΠ7Λ6-ΥΛΜ).
19. Το με αρ. πρωτ. 364277/2163/27-12-2017 έγγραφο του Γρ. Αντ/ρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος που αφορά
τη μεταφορά του Σ.Μ.Α.Ρ. Airpointer από τα Λεχαινά Ηλείας στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας (αρ. πρωτ.
364587/6836/27-12-2017 της υπηρεσίας μας).
20. Τη 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.
21. Την από 24/04/2019 μεταφρασμένη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας «MLU-RECORDUM
Environmental Monitoring Solutions GmbH» του φορητού Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Airpointer ότι η εταιρεία «PURCON ΕΠΕ» είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
22. Την υπ’ αριθμ. 420/22-07-2019 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
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.»
Κατά παραδοχή εξειδικευμένη θα θεωρείται οποιαδήποτε πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό,
κατονομάζεται ρητά, δεν χρειάζεται περαιτέρω ειδίκευση ή ιδιαίτερο προσδιορισμό, αναλύεται στο τελευταίο
επίπεδο κωδικού λογιστικής και ή έχει εγκριθεί με τον προϋπολογισμό από το ανώτατο συλλογικό όργανο, το
περιφερειακό συμβούλιο, ή περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών, τεχνικό
πρόγραμμα έργων, τεχνικό δελτίο έργων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια, πρόγραμμα
δράσης κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ., τα οποία θα έχουν εγκριθεί επίσης από το ίδιο
συμβούλιο, οπότε θα έχουν εξειδικευτεί κατά την έννοια του προαναφερόμενου άρθρου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η πίστωση μέχρι του πόσου των 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
που χρήζει εξειδίκευσης από την Οικονομική Επιτροπή περιγράφεται ως εξής:
Στα πλαίσια της προμήθειας του σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης «Airpointer» της εταιρείας «Recordum
Messtechnik GmbH» από την Π.Δ.Ε. μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013» με Έργο «CESAPO-Συμβολή των πηγών εκπομπών στην ποιότητα του
αέρα των πόλεων - λιμανιών σε Ελλάδα και Ιταλία» και της εγκατάστασης του στο Αγρίνιο Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας ((19) σχετ. έγγραφο) απαιτείται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος και βαθμονόμηση και η ετήσια
τακτική συντήρησή του για την ομαλή λειτουργία του και τη συλλογή των μετρήσεων του.
Η πραγματοποίηση της παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της
σχετικής οδηγίας πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011)
περί «Μέτρα για τη βελτίωση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος» και της ΚΥΑ υπ’
αριθμ. οικ. 70601/2013 (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) περί «Βραχυπρόσθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια».
Με την με αρ. πρωτ. 143873/2448/13-05-2019 της υπηρεσίας μας αίτηση της εταιρείας «Purcon Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ» προσκομίστηκε η πιστή και ακριβής μετάφραση του από 24-04-2019 εγγράφου στην Αγγλική από το οποίο
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προκύπτει ότι η Purcon ΕΠΕ είναι ο μοναδικός και επίσημος διανομέας της «MLU-RECORDUM Environmental
Monitoring Solutions GmbH» στην Ελλάδα με εξουσιοδότηση να προμηθεύει και να διανέμει εξοπλισμό,
ανταλλακτικά και να παρέχει τεχνική υποστήριξη για το «Airpointer» συμπαγές σύστημα παρακολούθησης
ποιότητας αέρα πολλαπλών αερίων.
Σύμφωνα με την (20) σχετική προσφορά της εταιρείας «Purcon ΕΠΕ» για την τακτική βαθμονόμηση και τον
έλεγχο ετήσιας διάρκειας του σταθμού απαιτούνται 6 επισκέψεις το χρόνο κόστους 800,00 € έκαστη (χωρίς το
ΦΠΑ 24%). Ως εκ τούτου το συνολικό ετήσιο κόστος για την τακτική βαθμονόμηση και τον έλεγχο του σταθμού
για το υπόλοιπο του έτους 2019 και το έτος 2020, το οποίο αναφέρεται σε σύνολο 8 επισκέψεων, είναι 6.400,00 €
(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ήτοι 7.936,00 € συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Για τη λειτουργία του σταθμού μέτρησης «Airpointer», εκτός από την αναφερόμενη τακτική βαθμονόμηση και τον
έλεγχο ετήσιας διάρκειας, προβλέπονται αναλώσιμα από τον κατασκευαστή όπως περιγράφονται στην (20) σχετική
προσφορά. Το κόστος σε ανταλλακτικά/αναλώσιμα προβλέπεται για το υπόλοιπο του 2019 και το έτος 2020 να
είναι συνολικού ποσού 7.000,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ 24%), ήτοι 8.680,00 € συνολικό κόστος
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Επίσης, προβλέπεται η κάλυψη εργασιών έκτακτων επισκευών για το έτος 2020 συνολικού ποσού 2.000,00 €
(χωρίς ΦΠΑ 24%) ήτοι 2.480,00 € συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την (20) σχετική προσφορά της εταιρείας «Purcon ΕΠΕ», η οποία αποτελεί τον αποκλειστικό
αντιπρόσωπο του φορητού σταθμού μέτρησης καυσαερίων Airpointer, το κόστος για τις εργασίες βαθμονόμησης
και ελέγχου του φορητού σταθμού Airpointer της Π.Δ.Ε., και συγκεκριμένα για τις 2 επισκέψεις που αφορούν το
έτος 2019, ανέρχεται στο ποσό των 1.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 1.984,00 ευρώ συνολικό κόστος
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προβλέπεται η προμήθεια ανταλλακτικών, στα πλαίσια της συντήρησης του
για το έτος 2019, ποσού 2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 2.480,00 ευρώ συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).
Σύμφωνα με την ανωτέρω προσφορά της εταιρείας «Purcon ΕΠΕ», η οποία αποτελεί τον αποκλειστικό
αντιπρόσωπο του φορητού σταθμού μέτρησης καυσαερίων Airpointer, το κόστος για τις εργασίες βαθμονόμησης
και ελέγχου του φορητού σταθμού Airpointer της Π.Δ.Ε., και συγκεκριμένα για τις 6 επισκέψεις που αφορούν το
έτος 2020, ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 5.952,00 ευρώ συνολικό κόστος
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προβλέπεται η προμήθεια ανταλλακτικών, στα πλαίσια της συντήρησης του
για το έτος 2020, ποσού 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 6.200,00 ευρώ συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ). Επιπρόσθετα, προβλέπεται κόστος για έκτακτες επισκευές που αφορούν το έτος 2020 ποσού 2.000,00
ευρώ (ήτοι 2.480,00 ευρώ συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Βάσει των ανωτέρω η δαπάνη για την λειτουργία των φορητών αναλυτών καυσαερίων θα γίνει με απευθείας
ανάθεση στην εταιρεία «PURCON ΕΠΕ» αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην
Ελλάδα, θα αφορά τα έτη 2019 και 2020 και είναι ως ακολούθως:
ΠΟΣΟ
(ευρώ
μεΠΟΣΟ (ευρώ με Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%)
24%)
Περιγραφή
ΕΤΟΣ 2019
ΕΤΟΣ 2020
Εργασίες τακτικής βαθμονόμησης του φορητού Σ.Μ.Α.Ρ.
1,984,00
5.952,00
Airpointer
Έκτακτες επισκευές στα πλαίσια λειτουργίας του φορητού
2.480,00
Σ.Μ.Α.Ρ. Airpointer
Προμήθεια ανταλλακτικών στα πλαίσια της συντήρησης του
2.480,00
6.200,00
φορητού Σ.Μ.Α.Ρ. Airpointer
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
4.464,00
14.632,00
ΣΥΝΟΛΟ
19.096,00
Η δαπάνη για τις εργασίες βαθμονόμησης και εκτάκτων επισκευών του φορητού Σ.Μ.Α.Ρ. Airpointer βαρύνει τον
ΚΑΕ 00.310.0899.01.1122 και η δαπάνη για τα ανταλλακτικά της ετήσιας συντήρησής του βαρύνει τον ΚΑΕ
00.310.1329.01.1122. Για τα ανωτέρω έχει εκδοθεί η (16) σχετική βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης
Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την:
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ύψους 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την
τακτική βαθμονόμηση και τη συντήρηση του φορητού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Airpointer που είναι εγκατεστημένος στο Αγρίνιο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για τα έτη 2019 - 2020. Η
ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και ειδικότερα:
 Τον ΚΑΕ 00.310.0899.01.1122 για τις εργασίες βαθμονόμησης και εκτάκτων επισκευών του
φορητού Σ.Μ.Α.Ρ. Airpointer.
 Τον ΚΑΕ 00.310.1329.01.1122 για τα ανταλλακτικά της ετήσιας συντήρησης.

ΑΔΑ: 96ΤΘ7Λ6-Μ7Ψ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – 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).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ.
Β΄/08.10.2019)

περί

μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων

οργανικών

Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.

μονάδων

της

Π.Δ.Ε.

σε
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 352444/6345/25-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ύψους 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για την τακτική βαθμονόμηση και τη συντήρηση του φορητού σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης «Airpointer» που είναι εγκατεστημένος στο Αγρίνιο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για τα έτη
2019 - 2020.
Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 και
ειδικότερα:
•

Τον ΚΑΕ 00.310.0899.01.1122 για τις εργασίες βαθμονόμησης και εκτάκτων επισκευών του

φορητού Σ.Μ.Α.Ρ. Airpointer.
•

Τον ΚΑΕ 00.310.1329.01.1122 για τα ανταλλακτικά της ετήσιας συντήρησης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σταθούλιας

