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ΑΔΑ: ΩΠ0Μ465ΧΙ8-ΙΛΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

Αριθ. πρωτ. : 81106

: Νίκης 5 – 7
Πλ. Συντάγματος
: 10180
: Ε. Κοντογιάννη
: 210 333 2344
: 210 333 2349
: e.kontogianni@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 80197/18-72017 για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και επαναπροκήρυξής του για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
•
•
•
•
•

•

του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως ισχύει.
του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική Προστασία κατά την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Σεπτεμβρίου 2007 (L 335)»
του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν.
3863/2010 (Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» και την επ’ αυτού τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 22
του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική
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•

•
•
•
•

•

2)
3)
4)

5)

6)

ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
Της Α.Π. 81296/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 562/Υ.Ο.Δ.Δ./4.8.2015) απόφαση διορισμού
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.
Της Α.Π. 55565/28.05.2015 (Φ.Ε.Κ. 992/Β/28.05.2015) απόφαση Υπουργού &
Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής “Με εντολή Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα … καθώς και στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων».
Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Το Α.Π.77469/ΔΔΥΟΤΥ/210/11-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης,
Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το Α.Π. 78008/12-7-2017 Πρωτογενές Αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 17REQ001682875.
Την Α.Π.78968/14-7-2017 (ΑΔΑ:633E465XI8-1ΑΛ, ΑΔΑΜ:17REQ001696144) απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους στον ΚΑΕ 0875 του Φ. 35/140 που
καταχωρήθηκε με α/α 56243 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.
Την
Α.Π.78973/14-7-2017
(ΑΔΑ:6ΧΓΜ465ΧΙ8-0ΥΤ,
ΑΔΑΜ:17REQ001696039)
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους στον ΚΑΕ 0875 του Φ. 35/170 που
καταχωρήθηκε με α/α 56244 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας
Την Α.Π. 120301/15-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΖΟ4653Ο7-Υ22) Απόφαση συγκρότησης
επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

7) Την Α.Π. 120287/15-11-2016 (ΑΔΑ: 751Κ4653Ο7-ΙΔΧ) Απόφαση συγκρότησης
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διενέργεια με τη διαδικασία
συνοπτικού διαγωνισμού της σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
8) Την Α.Π. 80197/18-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΧ8465ΧΙ8-ΩΤ8, ΑΔΑΜ: 17PROC001712864)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
9) Το γεγονός ότι στην Α.Π. 80197/18-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΧ8465ΧΙ8-ΩΤ8, ΑΔΑΜ:
17PROC001712864) Διακήρυξη έγινε εσφαλμένος υπολογισμός του εργατικού κόστους
από την Αναθέτουσα Αρχή και ως εκ τούτου, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου
δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης των αιτούμενων υπηρεσιών καθαριότητας για
τέσσερις (4) μήνες.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) Τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την Α.Π. 80197/18-72017 (ΑΔΑ: ΩΟΧ8465ΧΙ8-ΩΤ8, ΑΔΑΜ: 17PROC001712864) Απόφαση για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για το λόγο ότι έγινε εσφαλμένος υπολογισμός του
εργατικού κόστους από την Αναθέτουσα Αρχή και ως εκ τούτου, ο εκτιμώμενος
προϋπολογισμός του έργου δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης των αιτούμενων
υπηρεσιών καθαριότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
β) Την επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισμού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ηλία Ξανθάκου
2) Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών Κ. Πολυχρονίδη
3) Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών
4) Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
5) Μέλη Επιτροπής Διενέργειας κ.κ.
- Μπιτούνη Νικολέττα
- Φρατζεσκάκη Στυλιανό
- Παπαδόπουλο Αλέξανδρο

