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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
της Συνεδρίασης αρ. 262/22-09-2022
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ για
προσφυγή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32
παρ. 2 περ. γ) του Ν. 4412/2016 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την σύναψη
δημόσιας σύμβασης για την παροχή του λογισμικού (πηγαίου κώδικα) της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) Έτους 2022, αξίας 699.360 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (564.000 ευρώ καθαρά, πλέον ΦΠΑ 135.360€).
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. που παρίστανται στην παρούσα συνεδρίαση,
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από
συζήτηση, αποφάσισαν τα παρακάτω:
Ομόφωνα
Κατά πλειοψηφία


Χ

Εγκρίνουν :
Α. Υποβολή αιτήματος για παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ, άρθρο 2 παρ. 2. περ.γ΄
υποπερ. δδ ν.4013/2011 και άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 4412/2016, για την προσφυγή
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή του λογισμικού (πηγαίου
κώδικα) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) Έτους 2022, αξίας 699.360 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (564.000 ευρώ καθαρά, πλέον ΦΠΑ 135.360€) κατ’
επίκληση κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα οποία δεν απορρέουν από δική του ευθύνη και για τα οποία δεν είναι
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
B. Την εξουσιοδότηση του Πρόεδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υπογραφή του σχετικού
αιτήματος προς την ΕΑΑΔΗΣΥ, της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης, της έγκρισης του
αποτελέσματός της, της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που τυχόν
απαιτηθεί σχετικά με την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.
Γ. Την ανάρτηση της απόφασης στο «Διαύγεια».
Η απόφαση επικυρώνεται:
Αυθημερόν
Χ
Αναβάλλεται για το επόμενο Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Σημανδράκος

