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Θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 
331890/11-12-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:103349 & ΑΔΑΜ:20PROC007825555) Ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία 
στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών».

           (ΦΠΥ58/20)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 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. 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 
Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)» (ΥΟΔΔ 729), όπως ισχύει».
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4. 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.»

5. Την με αρ.50329/03-03-20 (ΦΕΚ 697/τ.Β΄/04-03-20) απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ: «Μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
στους Υποδιοικητές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αρ. 58349/11.03.20 (ΦΕΚ 
Β΄933) και με την υπ΄αρ. 346305/29.12.20(ΦΕΚ 5767 Β‘) αποφάσεις. 

6. Την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει : “Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε 
γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των 
αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική 
δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και 
Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη 
απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού”. 

7. Την με αρ. υπ’ αρ.56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

8. Τη με αρ. πρωτ. 331890/11-12-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:103349 & ΑΔΑΜ:20PROC7825555) 
Διακήρυξη για τον εν θέματι διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
στις 12/01/2021 – ώρα 14.30 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
στις 18/01/2021 - ώρα 09.00.

9. Το από 12/01/21 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας MYSERVICES προς τη 
διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο κοινοποίησε στην Υπηρεσία μας, για την αδυναμία 
υποβολής της προσφοράς της στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω τεχνικού προβλήματος του 
συστήματος. 

10. Τη με αρ.πρωτ. 771 ΕΞ 12-01-21 Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμηθειών & Υπηρεσιών, την Τρίτη 12.01.21 από ώρα 13:30 έως 16:30 σύμφωνα με την 
οποία: «Με την παρούσα πιστοποιούμε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 
4412/2016, την τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 
12.01.2021 από ώρα 13:30 έως 16:30. Λόγω της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας δεν 
ήταν δυνατή η διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για 
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συμβάσεις Προμηθειών και  Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων. 
Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας 
υπόψη την παρούσα πιστοποίηση, την προαναφερόμενη διάταξη του σχετικού νόμου και την 
Υπουργική Απόφαση 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β΄/02.06.2017), θα πρέπει, με αιτιολογημένη 
απόφαση τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών στους οποίους κατά το 
χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του συστήματος είχε καθορισθεί καταληκτική προθεσμία 
για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών 
προσφυγών, υποβολή διευκρινήσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ. Τέλος σας 
γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών / 
Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της να συνδράμει στην ομαλή και χωρίς προβλήματα συνέχιση των διαδικασιών»

Μετά τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 

331890/11-12-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:103349 & ΑΔΑΜ:20PROC007825555) Ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα 
οποία στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, κατά 2 
ημέρες, ως εξής:

 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών : 14/01/2021, 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 20/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 
π.μ.

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ e-ΕΦΚΑ

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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