
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου
που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου

την Παρασκευή , 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 ττ.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Σοφοκλέους, Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών, - Πρόεδρος
κος Γρηγόρης Κυριακίδης, Λογιστής
κος Λοΐζος Θεοφίλου, Λογιστής
κα Μαρία Χρυσοστόμου, Λειτουργός Γεν. Λογιστηρίου Α'

Απών: Ανδρέας Βασιλείου, Λογιστής (άδεια ασθενείας)
Αν. Γραμματέας: κα Ελπινίκη Φιλίππου

Μέλη
Συμβουλίου

13.25.050.009.001 «ΙΗλεκτρονικό Σύστημα Σύναιμης Συμβάσεων
(e-procurement)». Προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης

Αφού ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Σοφοκλέους, καλωσόρισε
τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του ΓΛτΔ, μελετήθηκε το σχετικό σημείωμα με αρ.
13.25.050.009.001, ημερ. 20/12/2021.
2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο
Δημοσθένους, διαχειριστή της σύμβασης, ο οποίος έκανε μια σύντομη αναφορά στο
ιστορικό της πιο πάνω σύμβασης. Ο κ. Δημοσθένους ανέφερε ότι ο προμηθευτής,
Εταιρεία European Dynamics S.A., ανέπτυξε, εφάρμοσε και διαχειρίζεται το σύστημα e-
procurement από το 2009 μέχρι σήμερα, παρέχοντας επίσης τις υπηρεσίες συντήρησης
και λειτουργικής υποστήριξης του συστήματος.
3. Δεδομένης της απόφασης για αντικατάσταση του συστήματος e-procurement στα
πλαίσια ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέχισε ο κ. Δημοσθένους, προκύπτει
ανάγκη επέκτασης της υφιστάμενης σύμβασης μέχρι την εφαρμογή του νέου
συστήματος. Το νέο σύστημα, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί
αναμένεται να είναι έτοιμο για εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2025.
4. Επίσης, ανέφερε ο κ. Δημοσθένους, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1780 της 23^ Σεπτεμβρίου 2019, θέσπισε τα
τυποποιημένα έντυπα (ηλεκτρονικά έντυπα) των οποίων η προθεσμία για υποχρεωτική
χρήση είναι η 14η Νοεμβρίου 2023 (14 Νοεμβρίου 2022 προαιρετική χρήση) προκύπτει
η ανάγκη αναβάθμισης του συστήματος ώστε να είναι συμβατό με τον πιο πάνω
κανονισμό.

5. Για τους πιο πάνω λόγους, συνέχισε ο κ. Δημοσθένους, ζητείται η έγκριση του
Συμβουλίου Προσφορών του ΓΛτΔ για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με
την εταιρεία European Dynamics S.A., σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ίί) του
N.73(l)/2016.
6. Τελειώνοντας ο κ. Δημοσθένους ανέφερε ότι η εν λόγω εταιρεία η οποία
διαχειρίζεται το σύστημα, ως αναφέρθηκε και πιο πάνω από το 2009, λόγω της
τεχνογνωσίας που κατέχει και του γεγονότος ότι γνωρίζει διεξοδικά το σύστημα, είναι ο
μοναδικός προμηθευτής που θα μπορούσε να παρέχει τις πιο πάνω υπηρεσίες εντός
χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς οποιεσδήποτε επιπρόσθετες καθυστερήσεις και κόστος.
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7. Μετά την αποχώρηση του κ. Γιώργου Δημοσθένους το Συμβούλιο Προσφορών
του ΓΛτΔ λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον
του, κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει
το αίτημα για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία European
Dynamics S.A. σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ίί) του Ν.73(1)/2016, η οποία θα αφορά :

α) Τις αλλαγές αναφορικά με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών εντύπων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

β) την επέκταση των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης του
συστήματος και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών μέχρι τις 31/12/2025 ή
μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος.

8. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο κ. Γιώργος Δημοσθένους, Διαχειριστής της
Σύμβασης, ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης για τη λήψη
απόφασης.

Επικυρούνται: <
Ανδρέας Σοφοκλέους,
Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: ...... }.^..\..!. .(.. Ζ>Ζ^,.

/Ε.Φ.
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