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Θέμα: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 
122987/17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:79695 & ΑΔΑΜ:20PROC006879324) Ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4412/16».

           (ΦΠΥ33/19)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4670/20 (ΦΕΚ 43 Α΄) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 

μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.» 
2. Τις διατάξεις του Ν.4387/16 (Αρ.Φύλ.85, Τεύχος Α’, Μέρος Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Την υπ. αριθμ. 35875/Δ1/12144/9-8-19 (ΦΕΚ 581/19-08-19 τ.Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Διοικητή στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) και τροποποίηση της Δ9/56379/14950/28-12-16 Απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός 

ΑΔΑ: 6Ν0Δ465ΧΠΙ-Ζ7Μ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5efc9f3b5bda30344e8a7630 στις 02/07/20 14:08
2

Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)» (ΥΟΔΔ 729), όπως ισχύει».

5. Την υπ.αριθμ.Δ1/37279/12490/23-8-19 (Υ.Ο.Δ.Δ. 656) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων: «Διορισμός Υποδιοικητή, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α) και τροποποίηση της Δ9/56379/14950/28-12-16 απόφασης του Υφυπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Διοικητή, 
Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)» (ΦΕΚ 729 Υ.Ο.Δ.Δ. ),όπως ισχύει.»

6. Την με αρ.50329/03-03-20 (ΦΕΚ 697/τ.Β΄/04-03-20) απόφασης Διοικητή e-ΕΦΚΑ: 
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) στους Υποδιοικητές». 

7. Τη με αρ. πρωτ. 122987/17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:79695 & ΑΔΑΜ:20PROC006879324) 
Διακήρυξη για τον εν θέματι διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 
02/07/2020 – ώρα 14.30 π.μ. και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών τη 
08/07/2020 - ώρα 09.00π.μ.

8. Την από 26/06/2020 Επιστολή της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. περί 
υποβολής διευκρινήσεων/παρατηρήσεων & προτάσεων επί της Διακήρυξης, η οποία 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9. Το υπ΄.αρ. ΠΥ/7/26-06-20 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Τμήμα 
Προγραμματισμού & Προδιαγραφών η ανωτέρω επιστολή.

10. Την από 29/06/2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ACS M.A.E.E κατά της 
Διακήρυξης, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
11. Το από 30/06/2020 έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με το 

οποίο ζητείται μεταξύ άλλων να διαβιβαστεί από την Υπηρεσία μας πλήρης φάκελος της 
υπόθεσης και απόψεις το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης της 
προσφυγής.

12. .Το υπ΄.αρ. ΠΥ/8/30-06-20 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Τμήμα 
Προγραμματισμού & Προδιαγραφών η ανωτέρω προσφυγή για παροχή απόψεων επί αυτής με 
την επισήμανση ότι αυτές θα πρέπει να αποσταλούν στην ΑΕΠΠ έως 09/07/20.

13. Το γεγονός ότι οι από 26/06/2020 διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. δεν μπορούν να παρασχεθούν έως τέσσερις (4) μέρες πριν από την 

καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών (ήτοι 02/07/20) προκειμένου όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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την κατάρτιση των προσφορών τους και η Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ACS 
M.A.E.E. δεν θα έχει εκδικαστεί έως 02/07/2020.

14. Τη με αρ. Α 193/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, με την οποία αναστέλλεται η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την 
έκδοση την έκδοση της Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 
39/2017 και το άρθρο 366 παρ.1 του Ν.4412/2016, λαμβανομένων υπόψη των 
διαλαμβανόμενων στη σκ.16 αυτής.

Μετά τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 
122987/17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:79695 & ΑΔΑΜ:20PROC006879324) Ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4412/16, κατά 70 
ημερολογιακές ημέρες, ως εξής:

 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 10/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:30.

 O διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 16/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 
π.μ.

Κατ΄ αντιστοιχία των ανωτέρω, οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς μέχρι την 17/03/2021, και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
μέχρι την 17/04/2021.

      Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΉΣ e-ΕΦΚΑ

        Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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