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ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικού – Δημοσ/κου
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2924/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 416244/19092/27.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσ/κου Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2924/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης με
απευθείας ανάθεση με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», για την
υποστήριξη λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το έτος 2019 και διάθεση πίστωσης
ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (35.357,36)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 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 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

414168/4992/21.12.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Αυγέρης Σάββας και
Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2924/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης
συντήρησης με απευθείας ανάθεση με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS
A.E.», για την υποστήριξη λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το έτος 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών
(35.357,36) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 416244/19092/27.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσ/κου Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, 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’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 116 του Ν.4555/2018.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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».
9. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
10. Τις υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) και 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ
1018-Β/24.3.2017) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
11. Την υπ΄ αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
12. 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.
13. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».
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14. 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’ 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 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 το υπ’ αριθμό 1793/2018/6-12-2018 έγγραφό της, η εταιρεία «OTS A.E.» υπέβαλλε προσφορά παροχής
υπηρεσιών για τη συντήρηση – υποστήριξη λογισμικού, η οποία καλύπτει επτά πληροφοριακά συστήματα της
Π.Δ.Ε. με κόστος υποστήριξης 35.357,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από της υπογραφής της
σύμβασης μέχρι την 31.12.2019 και περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Οι παροχές και οι υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις, περιλαμβάνουν δύο ομάδες υπηρεσιών: α)
Την παροχή των νέων εκδόσεων (new releases) και β) Το Support, δηλαδή την πρόσβαση στις υπηρεσίες του
γραφείου υποστήριξης (Help DESK). Για όλες τις υπόλοιπες μη προβλεπόμενες υπηρεσίες επιτόπιας ή
απομακρυσμένης απασχόλησης, όπως επίσης και για τα πακέτα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο ΠΕΛΑΤΗΣ
μπορεί να απευθύνεται στην OTS και εφόσον έχει βασική ετήσια σύμβαση, να τις λαμβάνει με έκπτωση 20%. Σε
κάθε περίπτωση, οι πελάτες με σύμβαση, δικαιούνται εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα, έναντι των πελατών που
δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση υποστήριξης.
Γραφείο Υποστήριξης (Help DESK)
Τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, αποτελεσματικότερης και
πληρέστερης χρήσης των συστημάτων. Παροχή διευκρινίσεων και τεχνικών πληροφοριών για την επίλυση
συγκεκριμένων αποριών ή προβλημάτων (δε συμπεριλαμβάνεται τηλεφωνική εκπαίδευση).
Συλλογή, αξιολόγηση, κοστολόγηση και προώθηση των αιτημάτων για βελτιώσεις και πρόσθετες
λειτουργικότητες των εφαρμογών, όπως επίσης και των αιτημάτων για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών
πληροφορικής, όπως π.χ: Πρόσθετη εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη μέσω διαδικτύου για
αποκατάσταση βλαβών ή διόρθωση προβληματικών εγγραφών, κλπ.
Ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου με επιμέρους υπηρεσίες όπως: Η επικοινωνία, η κατάθεση
αιτημάτων, απόψεων, προτάσεων αποριών και ερωτήσεων, η πρόσβαση στο αρχείο συχνών ερωτήσεων (FAQs),
η λήψη των αναβαθμίσεων των εφαρμογών (Updates), η λήψη των ηλεκτρονικών αντιτύπων των εγχειριδίων
(Manuals), η λήψη βοηθητικών προγραμμάτων, κλπ.
Νέες εκδόσεις (New Releases)
Παραγωγή και δωρεάν διάθεση, νέων εκδόσεων (τουλάχιστον μία ανά έτος), σύμφωνα με τις εξελίξεις, τις
υποδείξεις των χρηστών και τις ανάγκες και τις προτάσεις για βελτιωμένη λειτουργία.
Παραγωγή και δωρεάν διάθεση, νέων εκδόσεων κάθε φορά που θα υπάρξει λόγος προσαρμογής στο θεσμικό
πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία των εφαρμογών.
Διασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού με αποκατάσταση πιθανών ανωμαλιών λειτουργίας και
αποκατάσταση κάθε αποδεδειγμένης βλάβης.
Ενημέρωση των εγχειριδίων χρήσης με τις αλλαγές και τις αναβαθμίσεις που συμπεριλαμβάνονται στις νέες
εκδόσεις. Δωρεάν παράδοση των αντιτύπων στους πελάτες, σε ηλεκτρονική μορφή.
Διάθεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποστήριξης στον ιστοχώρο της OTS, των νέων εκδόσεων των
εφαρμογών, των ενημερωμένων αντιγράφων των εγχειριδίων, κλπ.
Η προσφερόμενη τιμή αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ

Συνολικό κόστος
Συντήρησης Υποστήριξης

1

Οικονομική Διαχείριση (20 άδειες χρήσης)

1

15.360,00

2

Κόμβος Διαλειτουργικότητας

1

1.760,00

3

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (10 άδειες χρήσης)

1

5.984,00

4

Οικονομική Διαχείριση-Υποσύστημα πληρωμών
προς Τράπεζες - SEPA
Σύστημα Δημοσίευσης στην Διαύγεια (5 Άδειες
Χρήσης)
Οικονομική Διαχείριση-Υποσύστημα αποστολής
ειδοποιήσεων

1

1.250,00

1

960,00

1

1.200,00

1

2.000,00

5
6
7

Υπηρεσίες Πληροφορικής
Καθαρό κόστος υποστήριξης

Φ.Π.Α. 24%
Συνολικό κόστος υποστήριξης

28.514,00
6.843,36
35.357,36
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Η σύμβαση ισχύει για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2019. Η τιμολόγηση
της σύμβασης προτείνουμε να πραγματοποιηθεί με την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων σε 4 (τέσσερις)
ισόποσες δόσεις .
Αναλυτικά: 1η τιμολόγηση 29/03/2019
2η τιμολόγηση 28/06/2019
3η τιμολόγηση 30/09/2019
4η τιμολόγηση 16/12/2019
Το πακέτο υπηρεσιών πληροφορικής αναλύεται με τους παρακάτω ενδεικτικά τρόπους:
Υπηρεσίες επιτόπιας εκπαίδευσης προσωπικού (νέου και παλαιού) στη χρήση των εφαρμογών για την
βέλτιστη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων.
Υπηρεσίες παραμετροποίησης των εφαρμογών λογισμικού.
Σχεδιαστικές αλλαγές μικρής κλίμακας, σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες της
Υπηρεσίας σας.(π.χ. εκτυπώσεις)
Την συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας σας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει η εταιρεία.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι και παραμένει κύριος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού
που είναι αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993. Δεν επιτρέπεται στον ΠΕΛΑΤΗ η
πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού που αποτελεί εμπορικό απόρρητο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως και
στα υπολογιστικά συστήματα της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τη σύμβαση παραχωρεί στον ΠΕΛΑΤΗ το μη αποκλειστικό
και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω λογισμικού. Περαιτέρω, τα δεδομένα τα οποία θα
καταχωρηθούν στις εφαρμογές, αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΕΛΑΤΗ. Ρητά συμφωνείται ότι παραχωρείται η
χρήση τους, στο πλαίσιο της σύμβασης που θα καταρτισθεί, στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πλην όμως μόνο στο βαθμό που
είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη:
Να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ δωρεάν τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών.
Να υποστηρίξει τηλεφωνικά τον ΠΕΛΑΤΗ, όσον αφορά τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για
αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραμμάτων κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως
Παρασκευή) από τις 8:30πμ. έως και της 16:00μμ.
Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη που θα παρουσιαστεί στα προγράμματα.
Να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ τις υπηρεσίες πληροφορικής που θα τις ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές
κλπ. Το κόστος θα επιβαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της, μειωμένο κατά 20%.
Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη (μέσω Web), στον ΠΕΛΑΤΗ για εργασίες αποκατάστασης βλαβών,
διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. Για το λόγο αυτό ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει
τις απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις και συσκευές. Τα τέλη του τηλεπικοινωνιακού φορέα βαρύνουν
τον ΠΕΛΑΤΗ.
Να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ, το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου,
στην ιστοσελίδα που τηρεί για τον σκοπό αυτό www.ots.gr και ocn.ots.gr:8080/tickets/login.jsf.
Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του ΠΕΛΑΤΗ της σύμβασης, σε σχέση με άλλους πελάτες που
δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση.
Να τηρεί εχεμύθεια και το σεβασμό για τη διαφύλαξη των μυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει της
κατά τη συνεργασία της με τον ΠΕΛΑΤΗ.
Η συντήρηση του λογισμικού λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων και γενικά αποδεκτών
αρχών της επιστήμης της πληροφορικής, με την οποία διασφαλίζεται η άρση των ελαττωμάτων και η διατήρηση
της ομαλής λειτουργίας του λογισμικού. Για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
χρησιμοποιεί το ειδικά επιλεγμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, πέραν τούτου δε, μπορεί να χρησιμοποιεί και
εξουσιοδοτημένους από αυτήν τεχνικούς.
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία υποχρέωση προς τον ΠΕΛΑΤΗ, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ:
Χρησιμοποιεί τα προγράμματα σε σύστημα Η/Υ που δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές που θέτει ο
κατασκευαστής.
Χρησιμοποιεί τα προγράμματα αντίθετα από τις οδηγίες που υπάρχουν στα εγχειρίδια χρήσης (MANUALS).
Αλλάξει το σύστημα Η/Υ όπου λειτουργούν τα προγράμματα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Επιτρέψει επέμβαση στα προγράμματα από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
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Δεν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (BACKUP) ή προκληθεί βλάβη στα προγράμματα από
διακοπή ή πτώση τάσης ρεύματος.
Δεν προφυλάσσει τα αρχεία των προγραμμάτων από ηλεκτρονικούς ιούς με ειδικά προγράμματα και
συστήματα ασφαλείας (security - Antivirus).
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΠΕΛΑΤΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές
πληροφορίες που της δόθηκαν ή που ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε, να μεριμνά
ώστε το προσωπικό της και κάθε συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ως άνω υποχρέωσής της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να
απαιτήσει την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Σε
περίπτωση που τυχόν διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών λάβει χώρα από το προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
δίχως την έγκρισή του ή σε αντίθεση με τις οδηγίες του, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το συγκεκριμένο μέλος
ή μέλη του προσωπικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και η τελευταία δεν ευθύνεται έναντι του ΠΕΛΑΤΗ.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να μην ανακοινώνει σε κανένα, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας της σύμβασης ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταγγελθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δε θα
καταβάλλει τη συμφωνημένη αμοιβή, όπως αυτή καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα της οικονομικής
προσφοράς της παρούσας Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση προς τον ΠΕΛΑΤΗ που απορρέει από την Σύμβαση που θα καταρτισθεί, ενώ διατηρεί τα νόμιμα
δικαιώματά της για αποζημίωση.
Η καταρτιζόμενη σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τον ΠΕΛΑΤΗ για τη μη τήρηση όρου ή
των όρων της Σύμβασης, με συστημένη επιστολή. Το αποτέλεσμα της καταγγελίας θα επέρχεται αφού περάσει
ένας μήνας από τη λήψη της ανωτέρω επιστολής και εφόσον δε θα έχουν εκλείψει οι λόγοι της καταγγελίας.
Με την υπ. αριθ. 226/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019» εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης με απευθείας ανάθεση με την
εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «ΟΤS Α.Ε.» για την υποστήριξη του Λογισμικού της
Περιφέρειας έτους 2019
Κατόπιν αυτών και με δεδομένα:
1. 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.
2. 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.
3. Ότι το κόστος της συντήρησης – υποστήριξης των παρεχόμενων υποσυστημάτων της εταιρείας
παρουσιάζεται μειωμένο συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά λόγω της αφαίρεσης πληροφοριακού
συστήματος (πρωτόκολλο) από την εν λόγω εταιρεία.
4. Ότι η συνεργασία της Περιφέρειας, με την εταιρεία, μέχρι σήμερα είναι πολύ καλή, χωρίς προβλήματα και
δυσλειτουργίες.
Παρακαλούμε για την :
1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης με απευθείας ανάθεση με την
εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», για την υποστήριξη λογισμικού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το έτος 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (35.357,36) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Την εν λόγω συντήρηση - υποστήριξη των υποσυστημάτων αναλαμβάνει η εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής
Τεχνολογίας» «OTS A.E.» με απευθείας ανάθεση και καθ’ υπέρβαση των ισχυουσών διατάξεων του
άρθρου 5 του Ν.4412/2016, καθόσον συντρέχει περίπτωση προστασίας των αποκλειστικών δικαιωμάτων
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του δημιουργού (OTS σύμφωνα με την από 23.1.2013 βεβαίωση της) των εφαρμογών (Παράγραφος 2β,γγ
του άρθρου 32 ιδίου νόμου).
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
Το κόστος σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης λογισμικού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας ανάθεση, με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», θα
βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα επιμεριστεί ισομερώς στις
τρείς Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Ηλείας

Ειδικός Φορέας
073
072
072

Κ. Α. Ε.
0899.01.1213
0899.01.1231
0899.01.0011
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό Πίστωσης
11.785,79
11.785,79
11.785,78
35.357,36

Με την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2019 θα εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης.

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. 248595/27-12/2016 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.
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Την υπ’ αριθμ. 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. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 416244/19092/27.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημοσ/κου Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης για την σύναψη σύμβασης συντήρησης με απευθείας

ανάθεση με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.», για την υποστήριξη
λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το έτος 2019 και την διάθεση πίστωσης ποσού
τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (35.357,36)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Την εν λόγω συντήρηση - υποστήριξη των υποσυστημάτων
αναλαμβάνει η εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» «OTS A.E.» 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).

2.

Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους

έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
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προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του 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 (2.500,00) ευρώ.
Το κόστος σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης λογισμικού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με απευθείας ανάθεση, με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής
Τεχνολογίας» «OTS A.E.», θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και θα επιμεριστεί ισομερώς στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
Περιφερειακή

Ειδικός Φορέας

Κ. Α. Ε.

Ποσό Πίστωσης

Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας

073

0899.01.1213

11.785,79

Αχαΐας

072

0899.01.1231

11.785,79

Ηλείας

072

0899.01.0011

11.785,78

ΣΥΝΟΛΟ

35.357,36

Με την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2019 θα εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

