Αθήνα 23/9/2022
Αρ. πρωτ. 4571
Προς :
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ναυπλίου 57, ΤΚ 22100 Τρίπολη
Θέμα : Διαγωνισμός του έργου : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ -ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ -ΜΥΚΗΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».
Κύριοι,
Λάβαμε διαμαρτυρία του μέλους του Συνδέσμου μας «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ», σχετικά με
τον διαγωνισμό του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ -ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ -ΜΥΚΗΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ", της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη διάρκεια του οποίου, λόγω τεχνικού
σφάλματος λειτουργίας του συστήματος υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών
ΕΣΗΔΗΣ δεν κατόρθωσε η εταιρεία να ολοκληρώσει την υποβολή της προσφοράς της,
που είχε ξεκινήσει. Προς τούτο απέστειλε το διαγνωστικό του σφάλματος εντός της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ζήτησε δε παράταση του χρόνου υποβολής των
προσφορών , ώστε να δυνηθεί να υποβάλει την προσφορά της. Ωστόσο καμία ενέργεια
δεν έγινε ακόμα από την Αναθέτουσα Αρχή, ως είχε υποχρέωση. Πληροφορούμεθα
επίσης, ότι η εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ είχε παρόμοιο πρόβλημα
υποβολής της προσφοράς της και ενώ κατέθεσε αίτηση για μετάθεση του χρόνου
υποβολής των προσφορών ουδεμία ενέργεια έγινε.
Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι μειώνεται ο ανταγωνισμός, δηλαδή θίγεται ο πυρήνας
της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας. Πρέπει συνεπώς να προβείτε άμεσα στις
νόμιμες ενέργειες ώστε να υποβληθεί η προσφορά.
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Υπενθυμίζουμε σχετικά τα εξής.
Το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι:
«4. 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 δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία
πιστοποιείται, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών,
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της
Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας
Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με
αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης
και διεξαγωγής της διαδικασίας. Η αδυναμία του πρώτου εδαφίου πιστοποιείται,
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και στη συνέχεια, με αιτιολογημένη
απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής
της διαδικασίας».
Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016, εκδόθηκαν:
i)

Η ΥΑ με αρ. 64233/2021 (Β’ 2453/9-6-2021) με τίτλο «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», που αντικατέστησε την υπ’ αριθμ.
56902/215/19.05.2017 ΥΑ «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β’1924/2.6.2017).

Φειδίου 14-16, ΤΚ 106 78 Αθήνα, Τηλ. : 210 3617109, Fax : 210 3616124.
14-16 Feidiou Str., GR 106 78 Athens, Greece. Tel : +30 210 3617109, Fax : +30 210 3616124
Email : info@steat.gr, http://www.steat.gr

ii)

Η ΥΑ με αρ. 166278/2021 (Β’ 2813/30-6-2021) με τίτλο «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Τα άρθρα 4.2 της ΥΑ με αρ. 64233/2021 και 3.2 της ΥΑ με αρ. 166278/2021
έχουν όμοιο περιεχόμενο και ορίζουν ότι, σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
λειτουργίας του υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας
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
δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τον Διαχειριστή του
υποσυστήματος. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, λαμβάνοντας
υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος,
ρυθμίζουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους, τα της συνέχειας των διαδικασιών
που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του
υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη
της Αναθέτουσας Αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, είτε όταν αυτό δεν είναι
εφικτό, από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος
της Αναθέτουσας Αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, που υποβάλλεται με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Για τον ΣΤΕΑΤ,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Συριανός

Εμμ. Βράϊλας
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