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Αθήνα, 11 Μαϊου 2016

Θέμα:  Κήρυξη  ως  άγονου  του  υπ'  αριθμ.  492/29.1.2016  δημόσιου  μειοδοτικού
διαγωνισμού για  τη  μίσθωση  ακινήτου  λόγω  μη  κατάθεσης  καμίας  προσφοράς  και
επαναπροκήρυξη αυτού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αριθ. 22 ΕΣ/2016

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 4013/2011 (Α' 204) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου  κεφαλαίου  του  Ν  3588/2007  (Πτωχευτικός  Κώδικας)  -  Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το ΠΔ 43/2013 (Α'  80)  “Κανονισμός Οικονομικής  Διαχείρισης Ενιαίας  Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ” και ειδικότερα το άρθρο 19 αυτού.

3. Το  Π.Δ.  715/1979  (ΦΕΚ  212Α/79)  «Περί  τρόπου  ενεργείας  υπό  των  Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων
εν γένει,  αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων,  εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και
εκτελέσεως εργασιών».
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4. Το Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», όπως
ισχύει.

5. To Ν.  4270/2014 (ΦΕΚ Α΄  143)  «Αρχές δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. To  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 7929/27-11-2013 (ΥΟΔΔ 601) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα
“Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”. 

8. Την αριθμ. 7070/14.10.2013 (ΥΟΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα
“Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”. 

9. Την αριθμ. 7535/06.11.2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα
“Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”. 

10. Το ΠΔ 122/2012 (Α' 215) με θέμα “Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)”. 

11. Το ΠΔ 123/2012 (Α' 216) με θέμα “Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)”, όπως ισχύει.

12. Το ΠΔ 113/2010 (Α' 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.

13. Την  με  αριθμό  219/18.1.2016 έγκριση  ανάληψης  δέσμευσης   στον  ΚΑΕ  0813 για
πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (ΑΔΑ: 7ΒΕ6ΟΞΤΒ-ΦΜ9). 

14. Την  με  αρ.  Πρωτ.  389/25.1.2015  απόφαση  με  θέμα:  “Προέγκριση  Ανάληψης
Υποχρέωσης”.

15. Το από 25.1.2016 εισηγητικό σημείωμα  της Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής
Υποστήριξης προς την Αρχή με θέμα: “Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας Δημόσιου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

16. Την υπ' αριθμ. 7 ΕΣ/2016 απόφαση της Αρχής.

17. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 492/29.1.2016 προκήρυξη διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,  με  καταληκτική  ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών την 21/3/2016. 

18. Την  υπ'  αριθμ.  Πρωτ.  1348/18.3.2015  απόφαση  σχετικά  με  την  παράταση  της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του  με  αριθμ.  Πρωτ.
492/29.1.2016 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την
κάλυψη  των  στεγαστικών  αναγκών  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων. 

19. Το γεγονός ότι στον υπ' αριθμ. Πρωτ. 492/29.1.2016 δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

20. Το  από  5.5.2016  εισηγητικό  σημείωμα  της  Διεύθυνσης  Διοικητικής  &  Οικονομικής
Υποστήριξης προς  την Αρχή με θέμα: «Εισήγηση για τη λήψη απόφασης αναφορικά
με: α) Την κήρυξη ως άγονου του υπ' αριθμ. 492/29.1.2016 δημόσιου μειοδοτικού
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διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου λόγω μη κατάθεσης καμίας προσφοράς και β)
την  επαναπροκήρυξη  αυτού  για  τη  μίσθωση  ακινήτου  για  την  κάλυψη  των
στεγαστικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την  κήρυξη  ως  άγονου  του  με  αριθμ.  Πρωτ.  492/29.1.2016  δημόσιου  μειοδοτικού
διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της
Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  λόγω  μη  κατάθεσης  καμίας
προσφοράς.

2. Την επαναπροκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για
την  κάλυψη  των  στεγαστικών  αναγκών  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί είχαν αποτυπωθεί στον
υπ'   αριθμ.  Πρωτ.  492/29.1.2016  δημόσιο  μειοδοτικό  διαγωνισμό.  Καταληκτική
προθεσμία για την κατάθεση προσφορών ορίζεται η 20η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

3. Την προσθήκη, στον ανωτέρω διαγωνισμό, όρου, σύμφωνα με τον οποίο, εάν κατά την
καταληκτική  ημερομηνία  του  διαγωνισμού  ελλείπει  κάποιο  από  τα  γενικά
χαρακτηριστικά-  τεχνικές  προδιαγραφές,  αρκεί  η  κατάθεση  υπεύθυνης  δήλωσης  εκ
μέρους του συμμετέχοντα σύμφωνα με την οποία αυτός δεσμεύεται να το παράσχει έως
την οριστική παραλαβή του προς μίσθωση ακινήτου, η οποία θα έπρεπε να λάβει χώρα
το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Τη  δημοσίευση  της  περίληψης  της  διακήρυξης  σε  δύο  εφημερίδες  ημερήσιας
κυκλοφορίας,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  Π.Δ.  715/1979,  καθώς  και  στην
ιστοσελίδα της Αρχής.

5. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραμένει η ορισθείσα δυνάμει της υπ' αριθμ. 7
ΕΣ/2016 απόφασης της Αρχής.

6. Την  υπογραφή  της  Διακήρυξης  από  την  Αντιπρόεδρο  της  Αρχής,  η  οποία  νομίμως
αναπληρώνει, κατ'άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 4013/2011, τον Πρόεδρο που ελλείπει κατόπιν
της από 25.4.2016 παραιτήσεώς του, κωλυομένου του Αναπληρωτή Προέδρου της Αρχής
σε συνέχεια του υπ'αριθμ. πρωτ.  Γρ. Προέδρου 78/4.5.2016 εγγράφου.

Η Αντιπρόεδρος της Αρχής 

                                                                  

                                                          Χριστίνα Μπουσουλέγκα
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