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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

«Μετάθεση

καταληκτικής

ημερομηνίας

υποβολής

προσφορών

και

ημερομηνίας

αποσφράγισης προσφορών του με αρ. πρωτ. 306803/20-11-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:101754 &
ΑΔΑΜ:20PROC007682203)

ανοικτού

επαναληπτικού

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.720,14€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 85.212,98 € συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη
2021-2022 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά,
φορτηγά και μοτοποδήλατα) που ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής
λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου diesel κίνησης (κατά την ημέρα
παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο
Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
ΦΓ 42Ε/20
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν.4387/16 (Α΄ 85) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση

ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4670/2020 ¨Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφικαός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),
2. Τις διατάξεις του Ν.4445/16 (Α’ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και

Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις»
3. Τη με αριθμ. Φ. ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και
Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
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4. Τις Υπουργικές αποφάσεις με αριθ. 35875/Δ1/12144/9-8-2019 «Διορισμός Διοικητή στον

Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ 581), με αριθ. Δ1/37279/12490/238-2019 «Διορισμός Υποδιοικητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ

656), με αριθ. 38538/Δ1/12848/12-9-2019 «Διορισμός Υποδιοικητή στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)…» (ΥΟΔΔ 738), με αριθ. Δ1/οικ.10621/3819/3-03-20
«Διορισμός Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)…»

(ΥΟΔΔ 158), με αριθ. Δ1/οικ.10618/3816/3-03-20 «Διορισμός Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού
Εθνικού

Φορέα

Κοινωνικής

Ασφάλισης

(e-Ε.Φ.Κ.Α.)…»

(ΥΟΔΔ

158)

και

με

αριθ.

Δ1/12237/4347/16-03-20 (ΥΟΔΔ 205/18-03-20) «Διορισμός Προέδρου, και μελών στο

Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 8/2019 ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 8/23-1-19) Οργανισμός Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
6. Την υπ’ αριθμ. 759/Συν.44/05-12-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. (ΑΔΑ:

61ΖΞ465ΧΠΙ-ΘΣΒ) «Κανονισμός Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου

και Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων στον Ε.Φ.Κ.Α» και την υπ’ αριθμ.
283/ Συν. 25/20-08-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Ψ64Π46ΜΑΠΣ-ΝΚ8)
«Έγκριση του Αναθεωρημένου Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος

ΙΡΙΔΑ όπως και της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων στον eΕΦΚΑ»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α’ 129) και το ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
10.της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
11.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/8-8-16) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
12.Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων
Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις».
13.Τις διατάξεις ου Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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14.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
15.Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16.Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
17.Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
18.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως
ισχύει.
19.Τη με αριθ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
20.Την με αρ. υπ’αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργιάς του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
21.

Τη

με

αρ.

πρωτ.

306803/23-10-20

(αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:

101754

&

ΑΔΑΜ:

20PROC007682203) Διακήρυξη για τον εν θέματι διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής προσφορών την 2/12/2020 – ώρα 14.00 π.μ.
22.

Το από 02/12/20 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ με το οποίο

αιτείται παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών “επειδή προσπαθούμε από το πρωί

να καταβάλουμε στο σύστημα τα δικαιολογητικά και την αίτηση που αφορά το διαγωνισμό για τη
προμήθεια καυσίμων κίνησης και το σύστημα μας πετούσε έξω και κολλούσε συνέχεια δεν
μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 14:00 όπου και έληξε. Όπως και η συγκέντρωση
δικαιολογητικών πχ. εγγυητική, περί μη πτωχεύσεως, Πιστοποιητικό Γεμή κ.α λόγω covid 19, είναι
πιο δύσκολο να αποκτηθούν, αιτούμε παράταση του διαγωνισμού για να προλάβω να το
ολοκληρώσω.”
23.Το γεγονός οτι η ανωτέρω διαδικασία είναι επαναληπτική καθώς o αρχικός διαγωνισμός απέβη
άγονος (μη υποβολή προσφορών)
24.Το γεγονός ότι

σύμφωνα με τη Διακήρυξη η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξάγονταν με

σύντμηση προθεσμιών

1

ήτοι σε προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός διαγωνισμός απέβη άγονος και ότι είναι αναγκαία η
άμεση ανάδειξη των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού διαγωνισμού καθώς αφορά σε
κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης αρχή γενομένης από την έναρξη του έτους 2021 .

1Στις

ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο
προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης,….. 3. Σε περίπτωση που
επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης
προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν
ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της
σύμβασης.
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25.Το γεγονός οτι με την υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5255/28.11.2020

υπουργική απόφαση παρατάθηκαν τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020,
και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
παραλαβής

των

προσφορών

(αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:101754

&

του

με

αρ.

ΑΔΑΜ:20PROC007682203)

πρωτ.306803/20-11-20
ανοικτού

επαναληπτικού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.720,14€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 85.212,98 €
συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά
οχήματα (επιβατικά, φορτηγά και μοτοποδήλατα) που ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του eΕΦΚΑ, για την περαιτέρω, ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων
26.Όλα τα στοιχεία του φακέλου
Μετά τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης
προσφορών

του

με

αρ.πρωτ.

ΑΔΑΜ:20PROC007682203)

306803/20-11-20

ανοικτού

επαναληπτικού

(αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:101754
ηλεκτρονικού

&

διαγωνισμού

προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.720,14€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 85.212,98 € συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη
2021-2022 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά, φορτηγά
και μοτοποδήλατα) που ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής
πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου diesel κίνησης (κατά την ημέρα παράδοσης)
της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά 5 ημερολογιακές ημέρες, ως εξής:



Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 7/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:30.



Η διαδικασία 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 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών δηλαδή την 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
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Κατ΄ αντιστοιχία των ανωτέρω, οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς μέχρι την 12/6/2021, και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον μέχρι την 12/07/2021.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της 306803/23-10-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:
101754 & ΑΔΑΜ: 20PROC007682203) Διακήρυξης.
Η απόφαση θα αναρτηθεί
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στον

ιστότοπο

στην
του

Υπηρεσία

Εκδόσεων

Προγράμματος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,στον

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ,στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΉΣ e-ΕΦΚΑ
Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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