ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κοιν.:

1)Τα μέλη Δ.Σ. ΟΠΕΚΕΠΕ
2)ΓΕΩΤΕΕ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Επιθυμώ να σας εκφράσω τους προβληματισμούς και τις απορίες μου σε σχέση με την
Διακήρυξη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία,
προϋπολογισμού 1.700.000,00€ πλέον ΦΠΑ, για τις ακόλουθες υπηρεσίες
I.

Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ)
ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί το διάστημα 2006 ‐2021 έως 31/12/2022,

II.

Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργίας συστημάτων που αφορούν την
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 έως 20/10/2023,

III.

Συντήρηση και Υποστήριξη της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των
υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), της απαραίτητης πληροφορι‐
κής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και
Business Continuity Plan (B.C.P.) έως 31/12/2022.

IV.

Πρόσθετες υπηρεσίες έως 20/10/2023.

η οποία ακυρώθηκε στο σύνολό της με την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και για την νέα Διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το
ίδιο αντικείμενο.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν και παρακαλώ για την απάντησή σας είναι τα εξής:
α. Για ποιο λόγο δεν προηγήθηκε ενημέρωση του ΔΣ του Οργανισμού και λήψη απόφασης
σχετικά με την νέα Διακήρυξη πριν αυτή αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
β. Αν η νέα Διακήρυξη έχει λάβει υπόψη και έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση της
ΑΕΠΠ, η οποία διαπίστωσε σοβαρότατες ασάφειες στους όρους της, αδικαιολόγητες
απαιτήσεις και σειρά παρατυπιών που περιόριζαν τον ανταγωνισμό και δημιουργούσαν
ζητήματα ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προμήθειας και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να ακυρωθεί συνολικά η Διακήρυξη.
γ. Τι μέτρα θεραπείας λήφθηκαν προκειμένου με την νέα Διακήρυξη να μην προκύψουν
παρόμοια ζητήματα ώστε να μην ακυρωθεί ξανά η νέα Διακήρυξη και καθυστερήσει εκ νέου
ο Διαγωνισμός.
δ. Τέλος ως μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ παρακαλώ να ενημερώσετε όλα τα
μέλη του ΔΣ για τις τυχόν ευθύνες που ενδεχομένως έχουμε είτε ως μέλη συλλογικού
οργάνου ή ενδεχομένως και προσωπικά, όταν διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές ότι
πράξεις του Οργανισμού παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και
γενικά την νομιμότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών και των δημοσίων συμβάσεων.
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