
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 616d41cfcb6ed9b031ce624e στις 18/10/21 15:06

ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
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ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
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Θέμα: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  και αποσφράγισης των 
προσφορών του με αρ. πρωτ. 380404/27-09-2021  (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:139978 & 
ΑΔΑΜ:21PROC009286799) που αφορά στην  παροχή υπηρεσιών: Α) Ιατρού Εργασίας  
και Β) Τεχνικού Ασφαλείας,  για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
e-ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.  (ΦΠΥ 
63/21)

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’αρ. 34435/31-5-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ 428/01-06-2021) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός Διοικητή στον Ηλεκτρονικό 
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ) και Πρόεδρου του Διοικητικού του 
Συμβουλίου.»  και την υπ΄άριθμ. 34738/2-6-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 434/02.06.2021)  Απόφαση του 
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Υποδιοικητή, τακτικού μέλους 
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και αναπληρωτή Διοικητή στο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ)».

4. Τη με αρ. πρωτ. 380404/27-09-2021 17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:139978 & 
ΑΔΑΜ:21PROC009286799) Διακήρυξη και την με αρ. πρωτ. 394751/7-10-2021 (ΑΔΑΜ:  
21PROC009330399) Ανακοίνωση  για τον εν θέματι διαγωνισμό ως εξής: 

• Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών:  19/10/2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ

• Καταληκτική ημερομηνία έντυπης υποβολής προσφορών: 19/10/2021,  ημέρα Τρίτη και 
ώρα 9:30 π.μ

•  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, 19/10/2021,  ημέρα Τρίτη και ώρα 
9:30 π.μ

5. Τις  από 4/10/2021 και 5/10/2021  επιστολές των εταιρειών «Δρακόπουλος Γεράσιμος» και 
«Εργονομία Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εργονομίας Επαγγελματικής Υγείας και 
Ασφάλισης Περιβάλλοντος» με τις οποίες  ζητούσαν διευκρινήσεις επί των τεχνικών 
προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού. 

6. Το με αριθμό ΠΥ22/4-10-2021 και Π23/5-10-2021  Υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος 
Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών με τα οποία 
διαβιβάζουν τις επιστολές των εταιρειών στο Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών και 
Προδιαγραφών της Διεύθυνσης.  

7. Το από 14/10/2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 
σχετικά με τη λήψη μέτρων ενόψει της κακοκαιρίας σύμφωνα με το οποίο «…αύριο 15/10/2021, 
ενόψει επιδείνωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων……θα είναι κλειστές οι δημόσιες 
υπηρεσίες στην Αττική εκτός από τις αναγκαίες για τη διαχείριση του φαινομένου και των 
Υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης…»

8. Το γεγονός ότι τα υποβληθέντα  ερωτήματα δεν απαντήθηκαν εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, ήτοι έως 15/10/2021, λόγω των κλειστών Δημόσιων Υπηρεσιών εξαιτίας της 
κακοκαιρίας.

9. Το με αριθμό ΤΜ. ΠΡΟΓΡ./Φ1/118/18-10-2021 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος 
Προγραμματισμού Προμηθειών και Προδιαγραφών της Διεύθυνσης  με το οποίο απαντούν στα 
υποβληθέντα ερωτήματα επισημαίνοντάς μας ότι δεν τίθενται αλλαγές στις τεχνικές 
προδιαγραφές.

10. Την παρ.5 περ. α  του άρθρου 121  του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει : “5. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών, ούτως ώστε  όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
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λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων  πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
 α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό  φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 
την προθεσμία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών…»

Μετά τα ανωτέρω, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  των προσφορών ( σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή) και αποσφράγισης  του με αρ. πρωτ.  380404/27-09-2021  
(αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:139978 & ΑΔΑΜ:21PROC009286799) Ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων που αφορά στην  παροχή υπηρεσιών: Α) Ιατρού Εργασίας  
και Β) Τεχνικού Ασφαλείας,  για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
e-ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ,  κατά 2 ημέρες, ως εξής:

• Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών:  21/10/2021, ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 9:00 π.μ

• Καταληκτική ημερομηνία έντυπης υποβολής προσφορών: 21/10/2021,  ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 9:30 π.μ

•  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,  21/10/2021,  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και 
ώρα 9:30 π.μ

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες στη Διακήρυξη ημερομηνίες.

     
   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ e-ΕΦΚΑ

                   Π.ΔΟΥΦΕΞΗΣ 
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