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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2348/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 530385 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 12-09-2019. 
 

Θέμα 26ο  
Έγκριση του πρακτικού της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον έλεγχο των 
κατακυρωτικών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 
τη συντήρηση– υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των εφαρμογών 
BACKOFFICE και την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών λογισμικού για ένα έτος, 
προϋπολογισμού 93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγελης Σπυρίδων 

Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018). 

ΑΔΑ: Ψ9ΡΡ7Λ7-Ω1Κ



 

 2 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν.4071/2012.  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

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

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019). 

9. Την υπ’ αρ.348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019». 

10. Την υπ’ αρ.349/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», την υπ΄αρ.73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) Απόφαση 
έγκρισης 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2019 
και την υπ΄ αρ.162/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής αναφορικά με τη 2η 
αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Α., Οικονομικού Έτους 2019. 

11. Τις υπ’ αρ. πρωτ.111063/35236/02.01.2019 και 31329/8949/02.04.2019 Αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως, καθώς και την 
υπ΄ αρ.62445/17080 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

12. Την υπ΄αρ.1383/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €198.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. α) για 
τη συντήρηση – υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των εφαρμογών 
BACKOFFICE και την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών λογισμικού για ένα έτος και β) για τη 
συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού –ανάπτυξη επιπρόσθετων 
λειτουργιών λογισμικού- συντήρηση και υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού της  Δ/νσης 
Λαϊκών Αγορών  και του Τμήματος  Οικονομικής Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών για ένα έτος (ΑΔΑ: ΩΕΤΕ7Λ7-2ΛΗ). 

13. Την υπ’ αρ.πρωτ.323447/26-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΛ7Λ7-Τ1Φ) Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

14. Την υπ’ αρ.1843/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω8ΝΞ7Λ7-438).  

15. Την υπ’ αρ.11/2019 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση – 
υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των εφαρμογών BACKOFFICE 
και την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών λογισμικού για ένα έτος, συνολικού 
προϋπολογισμού €93.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

16. Την υπ’ αρ.1959/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η 
προθεσμία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τροποποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

17. Την υπ’ αρ.2165/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά 65 & 66 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής και αναδείχθηκε μειοδότρια η 
εταιρεία «O.T.S. Α.Ε.». 

18. Το με αρ.71/2019 Πρακτικό της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο: 

«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. 513735/06.09.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
 Τη Διακήρυξη 11/2019 (Συστημικός αρ.77133). 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, αποσφράγισε και μονόγραψε και τον φυσικό φάκελο με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του κάτωθι μειοδότη : 

Α/Α 
 

ΟΜΑΔΑ Οικονομικός φορέας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
 
 

 

OPEN TECHNOLOGY SERVICES 
“OTS” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του ανωτέρω οικονομικού φορέα 
είναι σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης 11/2019. 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί: 

 για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα: OPEN TECHNOLOGY SERVICES 
“OTS” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 

Α) Την έγκριση του πρακτικού 71/2019 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση – υποστήριξη του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος των εφαρμογών BACKOFFICE και την ανάπτυξη πρόσθετων 
λειτουργιών λογισμικού για ένα έτος, προϋπολογισμού  93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Β) Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην εταιρεία «OPEN TECHNOLOGY 
SERVICES “OTS” Α.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 93.000€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση του πρακτικού 71/2019 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση – υποστήριξη του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος των εφαρμογών BACKOFFICE και την ανάπτυξη πρόσθετων 
λειτουργιών λογισμικού για ένα έτος, προϋπολογισμού  93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Β) Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στην εταιρεία «OPEN TECHNOLOGY 
SERVICES “OTS” Α.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 93.000€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση. 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Άννα Μεθυμάκη και Γρηγόριος Τημπλαλέξης 
δηλώνουν λευκό. 

   
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγελης Σπυρίδων 
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