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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 10163, Καλλιθέα
Πληροφορίες: Μαρία Μπουρδανιώτη
Τηλέφωνο: 210 909 8458
Email: m.bourdanioti@mindigital.gr

Θέμα: «Έγκριση της οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς με α/α 228824 του
οικονομικού φορέα ΦΑΣΜΑ Α.Ε., στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 123978 και
μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008616128), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των
αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης με προαίρεση 967.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%, (CPV: 90911200-8) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και
την υγεία» (Α’ 36).
2. Το ν. 4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας
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Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
3. Το v. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» (Α΄127).
4. Το v. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
5. Το v. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
6. Το v. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
7. Το v. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α΄ 147).
8. Το v. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Το v. 4250/2014 (A’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Το v. 4172/2013 (A’ 167) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
11. Το v. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 120), όπως ισχύει.
12. Το v. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Νόμων
4046/12,4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα τις παραγράφου Ζ : Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση της καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως ισχύει.
13. Το v. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του ν. 4038/2012
(Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), όπως ισχύει.
14. Το ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248).
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15. Το v. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (Α΄ 45).
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
17. Το v. 4624/2019 (A’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων».
18. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).
19. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει
(Α΄85).
20. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων», (Α΄119).
21. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄121).
22. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).
23. Το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64).
24. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
25. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία», όπως ισχύει (Α΄ 34).
26. Την υπ΄ αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας», (Β΄2902).
27. Την υπ’ αριθμ. 300/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας,
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΥΟΔΔ’ 592).
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28. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1662/2019 (Β΄ 4595) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον
Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων που
υπάγονται στην ανωτέρω Γενική Γραμματεία (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων)».
29. Τη με αριθ. πρωτ. 76928/09.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης –
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
(Β’ 3075).
30. Την με αριθμ. 56902/19.5.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β’ 1924).
31. Την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969).
32. Την Υ.Α. 40.4/163/2013 (Β’ 401) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε
φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ.
33. Τη διαβούλευση επί του τεύχους όρων και απαιτήσεων που αφορούν στον διεθνή,
ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την
κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (21DIAB000015736) η οποία έλαβε χώρα από τις 02/03/2021 έως τις
17/03/2020, σύμφωνα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5820 ΕΞ 2021 01-03-2021 ανακοίνωση της
υπηρεσίας.
34. Το με αριθμ. πρωτ. 5147 ΕΞ 2021 23-02-202 (ΑΔΑΜ:21REQ008193001) Πρωτογενές
Αίτημα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής
Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, για την παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του
κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα τριάντα έξι
(36) μηνών με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό ανάθεση υπηρεσιών.
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35. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5272 ΕΞ 2021 24/02/2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Υπηρεσιακής
Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 4 του π.δ. 80/2016.
36. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5566 ΕΞ 2021 26-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008212331 και ΑΔΑ:
6ΡΒ746ΜΤΛΠ-Μ8Ε) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών
2022, 2023 και 2024, συνολικού ποσού εννιακοσίων εξήντα εφτά χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (967.200,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1053/202/0000000, στον ΑΛΕ
2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας», και αναλυτικότερα: για το οικονομικό
έτος 2022 πίστωση ύψους 322.400,00€, με ΦΠΑ, για το οικονομικό έτος 2023 πίστωση
ύψους 322.400,00€ με ΦΠΑ και για το οικονομικό έτος 2024 πίστωση ύψους
322.400,00€ με ΦΠΑ.
37. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008616128) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση
την τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του
κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό
διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, καθώς και το τεύχος της οικείας διακήρυξης του
διαγωνισμού.
38. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13994 ΕΞ 2021 13-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21ROC008608795 και ΑΔΑ:
6Ν4946ΜΤΛΠ-ΜΘΗ) προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης), η οποία εστάλη στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στις 14 Μαΐου 2021
(2021S/ 096-251283), ενώ σε εθνικό επίπεδο έλαβε τις απαραίτητες διατυπώσεις
δημοσιότητας στις 17 Μαΐου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ορίστηκε για την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00μμ και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε για τη Δευτέρα 28
Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00πμ, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στο
www.promitheus.gov.gr στο διαγωνισμό με συστημικό α/α 123978.
39. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19808 ΕΞ 2021 16-06-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά
με την παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς και αφορούν στους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 14504 ΕΞ 2021 1705-2021 Διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού.
40. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20669 ΕΞ 2021 23-06-2021 (ΑΔΑ: 9Χ3646ΜΤΛΠ-ΦΜΛ) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με την οποία
συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ως άνω
διαγωνισμού.
41. Το από 25/06/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Υποστήριξης και
Εκπαίδευσης Χρηστών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανάπτυξης και
5
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Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το
οποίο ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή ότι, διερευνώνται ισχυρισμοί περί τεχνικής
αδυναμίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες», κατόπιν σχετικού
αιτήματος οικονομικού φορέα περί μη κατάθεσης της ηλεκτρονικής του προσφοράς
στον διαγωνισμό με α/α 123978. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η αναβολή της
προγραμματισμένης, για την 28η Ιουνίου 2021, ηλεκτρονική αποσφράγιση των
υποβληθέντων προσφορών μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διερεύνησης και την
πιστοποίησης της ύπαρξης ή όχι τεχνικής αδυναμίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
«Προμήθειες και Υπηρεσίες», βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.
4412/2016.
42. Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την
22η Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00μμ, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 123978, προσφορές από τέσσερις (4)
υποψήφιους οικονομικούς φορείς.
43. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21359 ΕΞ 2021 28-06-2021 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με α/α 123978 στο ΕΣΗΔΗΣ,
σχετικά με την αναβολή της προγραμματισμένης ηλεκτρονικής αποσφράγισης του εν
θέματι διαγωνισμού για τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00πμ, προκειμένου
να διερευνηθεί αίτημα υποψήφιου οικονομικού φορέα περί μη δυνατότητας υποβολής
της προσφοράς του λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και
Υπηρεσίες» και να πιστοποιηθεί η ύπαρξη ή μη τεχνικής αδυναμίας, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
44. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25051 ΕΞ 2021 20-07-2021 επιστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), κατόπιν του σχετικού αιτήματος του οικονομικού φορέα ΦΑΣΜΑ Α.Ε. περί
αδυναμίας υποβολής της προσφοράς του, σύμφωνα με την οποία, μετά από ενδελεχή
έλεγχο στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, αναφέρει ότι:


δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να τεκμηριώνει γενικευμένη δυσλειτουργία
του Συστήματος.



δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να τεκμηριώνει χειρισμό του χρήστη της
εταιρείας ΦΑΣΜΑ Α.Ε. μη σύμφωνο με τα σχετικά εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης
του Συστήματος.



εκτιμάται ότι υπήρξε αστοχία στο πρόσφατα επικαιροποιημένο λογισμικό του
Συστήματος, το σχετικό με τον έλεγχο των στοιχείων και δεδομένων των
προσφορών, και συγκεκριμένα στον έλεγχο για τον προσδιορισμό ενδεχόμενης
διαφοράς του αριθμού των συνημμένων κατά τη δημιουργία των εκτυπώσεων
σε σχέση με τον αριθμό αυτών κατά την υποβολή της συγκεκριμένης
προσφοράς.
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Από το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων επιβεβαιώνεται, κατά την άποψή της ως άνω
αρμόδιας Διεύθυνσης, ότι η μη οριστική υποβολή της με Α/Α 228824 ηλεκτρονικής
προσφοράς της εταιρείας «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
στον με Α/Α 123978 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, δεν οφείλεται σε μη ενδεδειγμένες
ενέργειες της εταιρείας, αλλά σε αστοχία του πρόσφατα επικαιροποιημένου
λογισμικού ελέγχου των στοιχείων και δεδομένων των προσφορών κατά την υποβολή
της συγκεκριμένης προσφοράς στο Σύστημα. Με βάση τα ως άνω η Αναθέτουσα Αρχή,
ως μόνη αρμόδια, θα πρέπει να αποφασίσει τα σχετικά για τα της συνέχειας του
διαγωνισμού.
45. Την ανάγκη διασφάλισης της αρχής της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, καθώς
από τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείο 44 επιστολή της αρμόδιας Διεύθυνσης,
προκύπτει ότι, η αδυναμία της οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς με α/α
228824 του υποψήφιου οικονομικού φορέα ΦΑΣΜΑ Α.Ε., δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά
του, λόγω μη ενδεδειγμένων ενεργειών από μέρους του, αλλά σε παράγοντες άλλους
(αστοχία στο πρόσφατα επικαιροποιημένο λογισμικό του συστήματος) που ο ίδιος ο
οικονομικός φορέας δεν ήταν σε θέση να ελέγξει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Πρώτον, την έγκριση της οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς με α/α 228824
του οικονομικού φορέα ΦΑΣΜΑ Α.Ε., στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 123978,
που αφορά στον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ
2021 17-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008616128), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για
την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με CPV
90911200-8. Η οριστική υποβολή της ως άνω ηλεκτρονικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί,
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021, από ώρα 09:00 π.μ. –
14:00 μ.μ.
Δεύτερον, την αποστολή της παρούσας απόφασης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και
Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες,
βάσει των αρμοδιοτήτων της, για την οριστική υποβολή της ως άνω ηλεκτρονικής προσφοράς
με α/α 228824 του οικονομικού φορέα ΦΑΣΜΑ Α.Ε., στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α
ΕΣΗΔΗΣ 123978.
Τρίτον, την μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο
διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC008616128), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των
αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
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Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με CPV 90911200-8, για τη
Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ.
Τέταρτον, την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, μέσω της λειτουργικότητας της
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του ΕΣΗΔΗΣ, στους τέσσερις (4) υποψήφιους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι
υπέβαλλαν προσφορά στον εν θέματι διαγωνισμό. Οι εν λόγω υποψήφιοι οικονομικοί φορείς,
καθώς επίσης και ο οικονομικός φορέα ΦΑΣΜΑ Α.Ε., καλούνται, έως την Παρασκευή, 03
Σεπτεμβρίου 2021, να προσκομίσουν, μέσω της λειτουργικότητας της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του
ΕΣΗΔΗΣ, επιστολές σχετικά με την παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021
διακήρυξης, καθώς και με την παράταση του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.2. της ως άνω διακήρυξης. Τα
προαναφερόμενα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παρ. 2.4.2.5 της υπ’ αριθ. 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 διακήρυξης και την υπ’ αριθ.
56902/19.5.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Β’ 1924).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 Διακήρυξης (και
στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008616128, αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ
2021S/ 096-251283, ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 21ROC008608795, ΑΔΑ Προκήρυξης: 6Ν4946ΜΤΛΠΜΘΗ).
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 1.5 της διακήρυξης, με αριθμό 14504 ΕΞ 2021 17-05-2021, ήτοι
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία, δημοσίευση σε
εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον
ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr (στον ιστότοπο του διαγωνισμού με μοναδικό
συστημικό α/α 123978) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.mindigital.gr και
www.gsis.gr.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Κοινοποίηση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Συμμετέχοντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς στον με α/α ΕΣΗΔΗΣ 123978 ηλεκτρονικό
διαγωνισμό.
Κοινοποίηση:
Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και
Υποστήριξης Χρηστών
5. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
6. Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
7. Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων
8.Τμήμα Β Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών
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