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ΘΕΜΑ : Ματαίωση του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον
έτος. (CPV:90911200-08)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 20174/25/ΕΕ)»,
β. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
γ. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
δ. της υποπαραγράφου Γ1 «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α),
ε. της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
στ. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
ζ. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
η. 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 ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
θ. του ν. 3861/2010 (Α’ 122) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
ι. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Π., του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημοσίου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
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20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.
3310/2005, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β’ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρείες»,
ια. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
ιβ. του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
ιγ. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
ιδ. του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) «Ρύθμιση Επαγγελματικού Ειδικού Τεχνικού
προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις»,
ιε. του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις.
Ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»,
ιστ. του άρθρου 22 του ν. 4144/2013 (Α’ ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
ιζ. του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
ιη. του π.δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»,
ιθ. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
2. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
3. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1177/08-01-2019 Απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών του ν. 4412/2016 (ΑΔΑ: ΩΩΓ7465ΧΘ7-ΑΓ9).
4. Τα από 10-10-2018 και 25-10-2018 υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού
και Υποδομών, με τα οποία αποτυπώνεται η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στους χώρους των καταστημάτων του ΥΠ.ΕΣ. και της Γ.Γ.Ι.Φ.
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 63098/08-11-2018 πρωτογενές αίτημά μας που αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18REQ003976767.
6.
Τη
με
αριθμό
πρωτοκόλλου
74175/17-12-2018
(ΑΔΑ:ΩΜ10465ΧΘ7-ΝΩΤ,
ΑΔΑΜ:19REQ004402489) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ύψους
468.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 των Ειδικών Φορέων 1007-201 και 1007-203 ετών 2019,
2020 και 2021.
7. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2115/02-01-2019 (ΑΔΑ:Ω7Ψ9465ΧΘ7-89Ο) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 140.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-201 έτους 2019.
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6121/30-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΔΞ465ΧΘ7-ΠΦΤ) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 16.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-203 έτους 2019.
9. Το από 24-04-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης για την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού καθαριότητας.
10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 33613/03-05-2019 τεκμηριωμένο αίτημα μερικής ανάκλησης
ανάληψης υποχρέωσης.
11. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 36426/13-05-2019 (ΑΔΑ:7ΖΔ7465ΧΘ7-Ι1Η) και 36427/13-052019 (ΑΔΑ:6ΘΝΠ465ΧΘ7-Ε74) ανακλητικές αποφάσεις για ποσά 35.000 και 4.000 ευρώ
αντίστοιχα.
12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 43191/06-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΘΠ465ΧΘ7-9ΓΣ) απόφαση έγκρισης
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ποσού 39.000,00€ για το έτος 2022 σε βάρος των πιστώσεων
του ΑΛΕ 2420204001 των Ειδικών Φορέων 1007-201 και 1007-203.
13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 43567/07-06-2019 απόφαση έγκρισης διενέργειας ανοικτού
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
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14. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 45180/12-06-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005154503 και
ΑΔΑ:ΩΡΣΓ465ΧΘ7-ΡΚ8) διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού
επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα
επέκτασής της για ένα (1) επιπλέον έτος.
15. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119)
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση των Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Εσωτερικών συγχωνεύονται σε νέο Υπουργείο
Εσωτερικών.
16. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119)
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση των Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», η Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρεται, ως σύνολο
αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευομένων φορέων στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη ματαίωση του εν λόγου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού δεδομένου ότι:
α) από 01-01-2020 το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα είναι αρμόδιο για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού αλλά ούτε και για την υλοποίηση των δαπανών της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και
β) η ενοποίηση των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών απαιτεί την
αναδιάρθρωση των μονάδων τους και την επανεξέταση των αναγκών τους σε υπηρεσίες και
προμήθειες συνολικά.
2. Η απόφαση να αναρτηθεί στο πεδίο του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και να
αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής: www.ypes.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γεν. Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ. Υποστήριξης
3. Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών
4. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας:
 Γεώργιος Χρυσάφης
 Μαρία Σταυρίδου
 Σταύρος Πιοτόπουλος
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