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Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠελοποννήσουΠΡΟΣ:
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Οικονομικού
ΚΟΙΝ.:
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 212/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: .Η υπ’αρ.πρωτ.:.52448/1803/23.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης -Οικονομικού της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 212/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης με απευθείας ανάθεση, με δικαιούχο την εταιρεία «Υπηρεσίες
Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην εφαρμογή
Διαχείρισης Μισθοδοσίας και διάθεση πίστωσης του ποσού των Χιλίων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και
ογδόντα λεπτών (1.171,80), από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για
τις δικές σας ενέργειες.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Παναγιώτης Μπράμος

Χαραλαμποπούλου Αρετή
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 28η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52000/607/23.2.2017 νόμιμη πρόσκληση
του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική
αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.Στη συνεδρίαση
επίσης παραβρέθηκαν οι:


Ο Γεν.Δ/ντής της Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικήςς της Π.Δ.Ε.
κ.Βέρρας Σταύρος .



O Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αχαΐας, κ.Γουναρόπουλος
Παναγιώτης.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηλείας, κ.Μπούλιαρης
Νίκος



O Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεμποτέσης Αλέξιος.



O Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Αιτ/νίας, κ.Δεληγιάννης Παναγιώτης.



Ο υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κ.Κουτσομπίνας
Ζώης. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 212/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 37ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης με απευθείας ανάθεση, με δικαιούχο την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής
Τεχνολογίας» «OTS A.E.», για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην εφαρμογή Διαχείρισης
Μισθοδοσίας και διάθεση πίστωσης του ποσού των Χιλίων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα
λεπτών (1.171,80), από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ.: 52448/1803/23.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε.,
η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με 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», 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.
Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του
Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των
Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου αυτού η Οικονομική
Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που δεν υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
και την εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
κοινοποίηθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών.
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, με την
οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
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Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με
την 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα
καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό οικ.
253511/3946/3.10.2016 (ΦΕΚ.555 τ.ΥΟΔΔ/18.10.2016) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας, τροποποίησε την υπ’ αριθ. οικ. 246014/4155/11.9.2014 απόφαση του (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/110-2014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27.10.2015 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ796
τ.ΥΟΔΔ/6.11.2015). Με την υπ’ αριθμό. οικ.6296/59/9.1.2017 (ΦΕΚ.211Β’/30.1.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ’ αριθ. 157/2016 (22η Συνεδρίαση στις 19.12.2016) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017, το
οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η
Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των
πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών-Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αριθ. 1397/2016 και 1534/2016 αποφάσεις
της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη,
με την υπ’ αριθμό 5581/13.1.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ’ αριθ. 1/2017 (1η Συνεδρίαση στις 24.1.2017) απόφαση του το
Περιφερειακό Συμβούλιο «Εγκρίνει την Α’ τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2017, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’
αριθμό 19982/7.2.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Με την υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπουργού Οικονομίας, αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ.
Με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), θεσπίζονται
κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών
μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες
προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με
το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την
έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374).
Με το υπ’ αριθμό 1309/3/3.1.2012 έγγραφό της, περί «Σύμβασης υποστήριξης εφαρμογών
Backoffice της Π.Δ.Ε., η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα παρακάτω:
 Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., ενεργώντας για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
– κατ’ επέκταση – των υπό σύσταση αιρετών Περιφερειών της χώρας, προκήρυξε με την υπ’
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αριθμό 6328/6.9.2010 απόφασή της, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων (έναν
για κάθε αιρετή Περιφέρεια) που θα αναλάμβαναν την υλοποίηση των έργων ενοποίησης των
υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων (Backoffice) των υπό συγχώνευση Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, ούτως ώστε οι νεοσύστατες αιρετές Περιφέρειες να μπορούν να λειτουργήσουν
από τις 3.1.2011. Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό 2.034.500,00 ευρώ. Τα υποστηρικτικά
Πληροφοριακά Συστήματα που θα ενοποιούνταν περιλάμβαναν τη Λογιστική Διαχείριση, το
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, τη Διαχείριση Προσωπικού – Μισθοδοσίας και τη Διαχείριση Έργων
και Προγραμμάτων.
Το υποέργο 9 του συγκεκριμένου διαγωνισμού είχε προϋπολογισμό 133.500,00 ευρώ και αφορούσε
την ενοποίηση των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων των Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας που ενοποιήθηκαν στα πλαίσια της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ανάδοχος του υποέργου 9 αναδείχθηκε με την υπ’ αριθμό 10855/23.11.2010 απόφαση της ΚτΠ
Α.Ε., η ένωση εταιρειών «OTS – SINGULAR LOGIC» με συμβατικό κόστος υλοποίησης του
υποέργου τα 133.840,00 ευρώ, ενώ υπογράφηκε η υπ’ αριθμό 947/8.12.2010 σχετική σύμβαση
μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε. και του αναδόχου.
Μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής (ΚτΠ Α.Ε.), ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
όρισε, με την υπ’ αριθμό 2352/10/31.1.2011 απόφασή του, ομάδα εργασίας από στελέχη
Πληροφορικής της Π.Δ.Ε. προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία της Περιφέρειας
με την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) της αναθέτουσας αρχής.
Στα πλαίσια της αρχικής φάσης υλοποίησης του έργου προβλεπόταν (Άρθρο Α.3.2.1.3) η εκπόνηση
από τον ανάδοχο τεύχους εξειδίκευσης και λειτουργικών απαιτήσεων για τις υφιστάμενες
υποστηρικτικές εφαρμογές των τριών προς συγχώνευση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίες –
γενικά – ήταν διαφορετικές και συνέπιπταν μόνο στην εφαρμογή της Λογιστικής Διαχείρισης.
Σκοπός της εξειδίκευσης αυτής ήταν η επιλογή των καταλληλότερων από τις λειτουργούσες στις Ν.
Α. εφαρμογές υποστήριξης (Λογιστική Διαχείριση, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Διαχείριση
Προσωπικού – Μισθοδοσίας, Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων), έχοντας ως αρχική επιλογή
τις εφαρμογές της έδρας (Πάτρα).
Μετά από συνεργασία της ομάδας εργασίας της Π.Δ.Ε. με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Διοικητικού,
Οικονομικού, Προγραμματισμού και Έργων της Περιφέρειας με σκοπό την αξιολόγηση των
υφιστάμενων εφαρμογών σε Πάτρα, Πύργο και Μεσολόγγι από τους ίδιους τους χρήστες αυτών,
την τεχνική εκτίμηση και ανάδειξη των θετικών σημείων των εφαρμογών αυτών από τα Τμήματα
Πληροφορικής και τη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Διευθύνσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών υπεβλήθη στις 9.2.2011 πρόταση
προς την αναθέτουσα αρχή για την επιλογή των υποστηρικτικών εφαρμογών της εταιρείας «OTS
A.E.», τα οποία λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια η καταργηθείσα Ν. Α. Αιτωλοακαρνανίας.
Μετά από συνεργασία με τον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή οριστικοποιήθηκε το σχήμα
μετάπτωσης στις υποστηρικτικές εφαρμογές της Π.Δ.Ε. και αφού κατά το διάστημα Μαρτίου –
Μαΐου 2011 αποδείχτηκε η λειτουργικότητά τους σε πιλοτική φάση, υπεβλήθη στην αναθέτουσα
αρχή το υπ’ αριθμό 66166/72/7.6.2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την
οριστική απόφαση της Π.Δ.Ε. για την πλήρη εγκατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογών της
εταιρείας «OTS A.E.» στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες και η θέση σε παραγωγική λειτουργία
αυτών.
Σύμφωνα με την προκήρυξη (άρθρο Α.3.2.1.3.) προβλέπεται ότι το κόστος συντήρησης των
εφαρμογών αυτών θα το αναλάβει ο φορέας για τον οποίο προορίζονται οι εφαρμογές, δηλαδή
στην περίπτωση του Υποέργου 9, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά
[5]

ΑΔΑ: 6ΝΦ87Λ6-0Λ3

σε βοηθητικούς κανόνες με τους οποίους θα προσδιοριστεί το κόστος του συμβολαίου συντήρησης
εκ των οποίων στην περίπτωση της Περιφέρειας, όπου οι εφαρμογές αυτές λειτουργούσαν μόνο
μερικώς σε ορισμένες υπηρεσίες των καταργημένων Ν. Α., ο κανόνας που έχει εφαρμογή είναι ότι
ο προσδιορισμός του κόστους θα γίνει στη βάση των χρεώσεων των υπαρχόντων συμβολαίων,
όπου αυτά υπάρχουν, και των συμβολαίων συντήρησης άλλων ΟΤΑ με παρόμοιο με την Π.Δ.Ε.
μέγεθος.
 Εκ των ανωτέρω συνάγεται η ανάγκη υπογραφής συμβολαίου υποστήριξης των υποστηρικτικών
εφαρμογών (Backoffice) της Π.Δ.Ε. με την εταιρεία «OTS A.E.», ώστε τα Πληροφοριακά
Συστήματα (Λογιστική Διαχείριση, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Διαχείριση Προσωπικού –
Μισθοδοσίας, Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και το
τρέχον έτος.
Με την υπ’ αριθμό 35287/28.11.2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετατάσσεται η
Χρυσάνθη Δούκα του Αλεξάνδρου, μόνιμη υπάλληλος με οργανική θέση του κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού με βαθμό Β΄, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Π.Ε. Δράμας. Η Υπάλληλος κατείχε θέση στο τμήμα
μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
και με την αποχώρησή της δημιουργείται κενό σε μία νευραλγική θέση, το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί
με αντίστοιχη μετακίνηση άλλου υπαλλήλου με παράλληλη επείγουσα ενημέρωση και εκπαίδευσή του σε
θέματα μισθοδοσίας.
Η εταιρεία «ΟPEN TECHNOLOGY SERVICES» ανταποκρινόμενη στην ανάγκη εκπαίδευσης του
νέου υπαλλήλου απέστειλε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην εφαρμογή
της Διαχείρισης Μισθοδοσίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μ.Μ

Ποσ
.

Αξία

Συνολικ
ή Αξία

Εκπαίδευση επιτόπια

ώρε
ς

10

95,00

950,00

Ημερήσια Αποζημίωση

τεμ

2

350,0
0

700,00

Περιγραφή

Εκπαίδευση
Απομακρυσμένη

ώρε
5
80,00
400,00
ς
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Έκπτωση
%
ποσό
285,0
30%
0
420,0
60%
0
100 400,0
%
0

Τελική
Αξία
665,00
280,00
0,00
945,00
226,80
1.171,80

Διευκρινήσεις
 Ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης δεν είναι δεσμευτικός. Μπορεί να μειωθεί ή να
αυξηθεί ανάλογα με τις οριστικές ανάγκες σας και σύμφωνα με την τιμή μονάδας
 Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των υπηρεσιών (κατά περίπτωση) αποτελεί η
ετοιμότητα του μηχανογραφικού συστήματος (Server, clients, δίκτυο, κλπ).
 Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών θα καθορίζεται σε
συνεργασία με την Υπηρεσία σας.
Με την υπ’ αριθμό 6/2017 (3η Συνεδρίαση στις 17.2.2017) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην εφαρμογή Διαχείρισης Μισθοδοσίας, νέου
υπαλλήλου του τμήματος μισθοδοσίας στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Διεύθυνσης Οικονομικού[6]
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I.

II.

III.

IV.

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία
«Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.171,80 ευρώ.
Με δεδομένα:
Ότι η εταιρεία «Open Technology Services» ‘OTS’ ως ανάδοχος συγκεκριμένου διαγωνισμού με
αντικείμενο την ενοποίηση των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων των καταργημένων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίες συνέστησαν την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εγκατέστησε τις εφαρμογές της και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για
τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με βάση του, κατά τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
ετήσιου συμβολαίου υποστήριξης.
Ότι η εταιρεία με την από 23.1.2013 βεβαίωσή της επιβεβαιώνει, ότι είναι ο αποκλειστικός
κατασκευαστής του λογισμικού που κατέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ως κατασκευάστρια
διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές και την τεχνογνωσία για την άρτια παροχή υπηρεσιών που
αφορούν στην παραμετροποίηση των παραπάνω εφαρμογών, την εκπαίδευση χρηστών σε αυτές
καθώς και τη συντήρηση και υποστήριξη τους.
Ότι η εκπαίδευση του νέου υπαλλήλου είναι αναγκαία και επείγουσα λόγω σύντομης αποχώρησης
της παλαιάς υπαλλήλου και απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας.
Ότι η συνεργασία της Περιφέρειας, με την εταιρεία, μέχρι σήμερα είναι πολύ καλή, χωρίς
προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για :
Την έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην εφαρμογή της Διαχείρισης
Μισθοδοσίας νέου υπαλλήλου του τμήματος μισθοδοσίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας
ανάθεση, στην εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», από την οποία η Περιφέρεια έχει
προμηθευτεί μέχρι σήμερα πέντε (5) Πληροφοριακά Συστήματα, μεταξύ των οποίων και την Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων, μέχρι του ποσού των Χιλίων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών
(1.1171,80) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εταιρείας, (ως ο
παρακάτω πίνακας) στην οποία ανατίθενται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, με απευθείας ανάθεση και καθ’
υπέρβαση των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, καθόσον συντρέχει περίπτωση
προστασίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων του δημιουργού (OTS σύμφωνα με την από 23.1.2013
βεβαίωση της) των εφαρμογών (Παράγραφος 2β,γγ του άρθρου 32 ιδίου νόμου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιγραφή
Εκπαίδευση επιτόπια
Ημερήσια Αποζημίωση
Εκπαίδευση
Απομακρυσμένη

Μ.Μ

Ποσ.

ώρες
τεμ

10
2

Συνολική
Έκπτωση
Αξία
%
ποσό
95,00
950,00
30% 285,00
350,00 700,00
60% 420,00

ώρες

5

80,00

Αξία

400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
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100% 400,00

Τελική
Αξία
665,00
280,00
0,00
945,00
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ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

226,80
1.171,80

Το κόστος της δαπάνης, με απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας»
«OTS A.E.», θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα
τον ΚΑΕ 02.00.072.0899.01.1122 «Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)».

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 »,
 την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 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’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ’αριθ. οικ.
246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Oρισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με
την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015),
 η υπ΄αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος,
 τις υπ’ αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
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και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-1-2017 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017),
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ΄αριθμ.πρωτ.: 52448/1803/23.2.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην εφαρμογή της Διαχείρισης Μισθοδοσίας
νέου υπαλλήλου του τμήματος μισθοδοσίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της
Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας
ανάθεση, στην εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», από την οποία η Περιφέρεια
έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα πέντε (5) Πληροφοριακά Συστήματα, μεταξύ των οποίων και την
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, μέχρι του ποσού των Χιλίων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα
λεπτών (1.1171,80) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου
εταιρείας, (ως ο παρακάτω πίνακας) στην οποία ανατίθενται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, με απευθείας
ανάθεση και καθ’ υπέρβαση των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, καθόσον
συντρέχει περίπτωση προστασίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων του δημιουργού (OTS
σύμφωνα με την από 23.1.2013 βεβαίωση της) των εφαρμογών (Παράγραφος 2β,γγ του άρθρου 32
ιδίου νόμου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιγραφή
Εκπαίδευση επιτόπια
Ημερήσια Αποζημίωση
Εκπαίδευση
Απομακρυσμένη

Μ.Μ

Ποσ.

Αξία

ώρες
τεμ

10
2

95,00
350,00

Συνολική
Αξία
950,00
700,00

ώρες

5

80,00

400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Έκπτωση
%
ποσό
30% 285,00
60% 420,00
100%

400,00

Τελική
Αξία
665,00
280,00
0,00
945,00
226,80
1.171,80

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