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ΘΕΜΑ: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμ. 2/2020 διακήρυξης [ΑΔΑΜ :
20PROC006458537], που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε κτήρια του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος
Παπάγου) και επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 (Δήμος Αμαρουσίου), για χρονικό διάστημα
ογδόντα (80) ημερών, από 13-04-2020 ή από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Του ν. 2121/1993 (A’25 - Διορθ. σφαλμ. στο Α' 60) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα
και Πολιτιστικά Θέματα”.
2. Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
3. Του ν. 2859/00 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
4. Του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
5. 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».
6. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
7. Του ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
8. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
9. Της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).
10. Του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
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11. Του ν. 4250/2014 (Α'74- Διορθ. σφαλμ. Α΄ 111) «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.
12. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
14. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
15. Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
16. Του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 94/1/28-3-14)
και άλλες διατάξεις».
17. Του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη
των φορέων της και άλλες διατάξεις».
18. Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης …».
19. Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α΄/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
20. Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών».
21. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
22. 1.15 Του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
23. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 (Β΄ 1781) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη :

1. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 19811/1974/20-03-2020, Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών [Διακήρυξη 2/2020 - ΑΔΑΜ: 20PROC006458537] που αφορά την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης σε κτήρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της συμβολής των οδών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 (Δήμος
Αμαρουσίου), για χρονικό διάστημα ογδόντα (80) ημερών, από 13-04-2020 ή από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
2. Τις διατάξεις του εικοστού έκτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
3. Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).
4. Τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου της υπ’ αριθμ. 20319/24-03-2020 Απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες
διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020 , προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1022)».
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5. Το γεγονός ότι η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις 1204-2020 λήγει η σύμβαση του Υπουργείου μας με την εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 20319/24-03-2020
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση
προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020 2020 , προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1022)» και των διατάξεων της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) που δίνει τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται
στην αρμοδιότητά της.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 24231/2382/21-04-2020 Απόφαση του Υπουργού υποδομών και
Μεταφορών με την οποία παρατείνεται η ισχύς της υφιστάμενης σύμβασης φύλαξης με την εταιρεία
με την επωνυμία : «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», έως και
30.4.2020.
7. Το γεγονός ότι, από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, η Υπηρεσία μας δύναται εν συνεχεία
να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλισης κάθε σχετικής διάταξης της
κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
8. Το γεγονός ότι, η θέσει σε ισχύ των ως άνω διατάξεων, καθιστούν τη διενέρεια του συνοπτικού
διαγωνισμού ανευ ουσιαστικού αντικειμένου για την Υπηρεσία μας, λαμβανιμένου υπόψη ότι
αναμένονται και τα αποτελέσματα του εν εξελίξει ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ίδιο αντικείμενο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμ. 2/2020 διακήρυξης [ΑΔΑΜ:
20PROC006458537] που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε κτήρια του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και επί της
Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 (Δήμος Αμαρουσίου), για χρονικό διάστημα ογδόντα (80) ημερών, από 1304-2020 ή από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Β . Η παρούσα Απόφαση θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Μάγδα Μακρή
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Υφυπουργού
3- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών

5- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρονολογικό Αρχείο
2- Α. Κουτσονίκας
3- Αγλ. Σκρουμπή
4- Χαρ. Ξένος
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