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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3727/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 70ο  

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ 
του Ν. 4412/2016) για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι αναλυτών 
καυσαερίων), συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων αυτών, συνολικής αξίας 21.523,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή 
της. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι κκ Νικόλαος Αργυρόπουλος, εκπρόσωπός της εταιρείας 
«ENCO ΕΠΕ». και Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπός της εταιρείας«PURCON ΕΠΕ». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα 
Ασημακοπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
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Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016), την υπ’ αρ. 
66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και την υπ’αρ.37419/13479 /08-05-2018 
(ΦΕΚ/1661/Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και ισχύει. 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014). 

5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

8. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
10. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

11. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

12. Την υπ’ αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2018. 

13. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017, 23201/8723/20.04.2018, 55780/19589/31-07-
2018 και 93032/30380/22-11-2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις 
οποίες επικυρώθηκε  ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής, η 
1η, 2η   και 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως.  

14. Το υπ’αριθ.πρωτ.127604/18/02-08-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και την από 19-10-2018 ορθή επανάληψη αυτού, σύμφωνα 
με το οποίο ζητείται η ανάληψη πίστωσης για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων 
μέτρησης (έξι αναλυτών καυσαερίων και επτά ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους), 
συντήρηση  και προμήθεια αναλώσιμων αυτών. 

15. Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ.57269/20-03-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με αίτημα παραχώρησης φορητών μετρητικών 
οργάνων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

16. Το υπ’αριθ.πρωτ.ΥΠΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/17808/734/27-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας που αφορά στην απάντηση του ως άνω αιτήματος. 

17. Την υπ’αρ. 3061/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ποσού  21.523,00€  που αφορά την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων 
μέτρησης (έξι αναλυτών καυσαερίων), συντήρηση  και προμήθεια αναλώσιμων αυτών (ΑΔΑ: 
ΩΝΘΙ7Λ7- ΛΜΞ). 

18. Την υπ’αρ. 219816/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ 0879.01 - 6.898,44€ & ΚΑΕ  
1111 - ως πολυετής δαπάνη ποσού 10.000€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για το έτος 2018 και ποσού 
4.624,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για το έτος 2019  για την πραγματοποίηση της δαπάνης (ΑΔΑ: 
6ΦΡΥ7Λ7-55Ψ).  

19. Το από 13-11-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας, με το οποίο 
ζητούνται στοιχεία από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής.  

20. Το υπ’αριθ.πρωτ. 225867/19-11-2018 έγγραφο της ως άνω Δ/νσης. 
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21. Τα γεγονός ότι σύμφωνα με το ως άνω (14) σχετικό η αντιπροσωπεία για πέντε (5) αναλυτές 
καυσαερίων της MADUR [τέσσερα (4) μοντέλαGA-40 και ένα (1) μοντέλο GA-21 plus], για τις 
εργασίες συντήρησης, βαθμονόμησης και εκσυγχρονισμού των οργάνων με προοπτική 
τριετίας είναι η εταιρεία «PURCON ΕΠΕ» ενώ για τον αναλυτή καυσαερίων της MRU VPI για 
τη βαθμονόμηση και συντήρηση του οργάνου για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
αντιπροσωπεία είναι η εταρεία « ENCO ΕΠΕ». 

22. Την υπ’αριθμ. 3612/2018 (ΑΔΑ: ΨΠΔ37Λ7- ΗΙΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 
32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι 
αναλυτών καυσαερίων), συντήρηση  και προμήθεια αναλώσιμων αυτών, συνολικής αξίας 
21.523,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τις εταιρείες «PURCON ΕΠΕ» και « 
ENCO ΕΠΕ» ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της. 

23. Την με αριθμ. πρωτ. 206762/10-12-2018 πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την διακρίβωση 
και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι αναλυτών καυσαερίων), συντήρηση  και προμήθεια 
αναλώσιμων αυτών. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται  

στην Οικονομική Επιτροπή να  
 

προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, 
παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι 
αναλυτών καυσαερίων), συντήρηση  και προμήθεια αναλώσιμων αυτών, συνολικής αξίας 
21.523,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τις εταιρείες «PURCON ΕΠΕ» και « ENCO 
ΕΠΕ» . 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
α) την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για 

πέντε (5) αναλυτές καυσαερίων της MADUR [τέσσερα (4) μοντέλαGA-40 και ένα (1) μοντέλο 
GA-21 plus], για τις εργασίες συντήρησης, βαθμονόμησης και εκσυγχρονισμού των οργάνων με 
προοπτική τριετίας στην εταιρεία «PURCON ΕΠΕ», στην Ταχ. Δ/νση:  Μιχαλακοπούλου  146, 
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα  τηλ: 210-7793231, fax: 210-7790300, ΑΦΜ: 095099379, ΔΟΥ: ΙΒ’ 
ΑΘΗΝΩΝ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι ποσού 16.000,00€ πλέον ΦΠΑ, 
συνολικά 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
β) την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για τον 

αναλυτή καυσαερίων της MRU VPI για τη βαθμονόμηση και συντήρηση του οργάνου για 
χρονικό διάστημα ενός έτους στην εταιρεία «ENCO ΕΠΕ», στην Ταχ. Δ/νση: ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 
32, Τ.Κ. 114 73, Αθήνα τηλ: 210-6427678, fax: 210-6453326, ΑΦΜ: 095502464, ΔΟΥ: ΙΓ’ 
ΑΘΗΝΩΝ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι ποσού 1.094,00€ πλέον ΦΠΑ, 
συνολικά 1.356,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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