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ΑΠΟΦΑΗ ΑΚΤΡΩΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΕΙΔΟ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΟ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ
ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΠΜΑ
Έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :
1. ηνπ Ν. 1079/80 (ΦΔΚ 239/η.Α/14-10-80) «Πεξί Οξγαληζκνχ θαη Λεηηνπξγίαο
ηεο ΔΠΜΑ».
2. ηνπ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
– Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ
Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΚ Α/173), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη
κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ Α/51).
3. ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη πιένλ ηζρχεη.
1. Σν Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-082016).
4. ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Φ.Δ.Κ. Α΄/145/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ
απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
5. Σν Ν. 4270/14 (ΦΔΚ 143/η. Α/28-06-2014) «Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
6. Σελ απφθαζε 4241/127/30-01-2019 (ΦΔΚ173/η. Β/2019) ηεο Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζέκα
«Καζνξηζκφο θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη θαη΄σηαηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο
ππαιιήινπο θαη εξγαηνηερλίηεο φιεο ηεο ρψξαο»
7. Σνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη

απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4210/2013 (ΦΔΚ 254/Α/21-11-2013)
«Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
8. Σελ
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΙΟΙΚ/ΣΓΠΔΦ158406/14679/13863/1084/01-06-2017
(ΑΓΑ:60ΤΒ4653Π4-82Μ), Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 267/η.ΤΟΓΓ/07-06-2017 πεξί
δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο ΔΠΜΑ, κε ηξηεηή ζεηεία
9. ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηεο 13εο Ινπλίνπ 2017 πεξί ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα θαη εθινγήο Πξνέδξνπ θαη
Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ. ηεο ΔΠΜΑ.
10. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηνπ ζηηο 16/04/2019 «πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή, γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηεο ΔΠΜΑ
11. ηελ αξηζ.1026/2019 απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:Ψ9Π0469ΗΓ9ΦΤΣ) γηα ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ
12. ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηνπ ζηηο 16/05/2019 «πεξί αθχξσζεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ,
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή,
γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
ηεο ΔΠΜΑ
ιφγσ ινγηζηηθνχ ζθάικαηνο θαη ηελ
επαλαπξνθήξπμή ηνπ.
Αποθαζίζοςμε
Σελ αθχξσζε ηεο αξ. 01/2019 Γηαθήξπμεο - Απφθαζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ ηεο ΔΠΜΑ κε είδνο : Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηνο ησλ ρψξσλ
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΠΜΑ κε πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο
33.000,00€ ρσξίο Φ.Π.Α. , 40.920,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,
ιφγσ
ινγηζηηθνχ ζθάικαηνο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, φπσο απηφο
θαζνξίζηεθε κε ηελ κε Αξηζ. νηθ. 4241/127 Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 173/30-0119) . Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί φπσο ν λφκνο νξίδεη.
Η Γηεπζχληξηα
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