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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 66 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.06.2014)  «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,  
β)των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13 του  α.ν. 1920/1939 (ΦΕΚ Α΄346/29.8.1939)  «Περί 
τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί διοικήσεως της 
υπό του  Ευαγγέλη  Ζάππα  καταληφθείσης εις το ‘Έθνος περιουσίας»  και την τροποποίηση 
του, με το ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α΄43/07.03.1996)  «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών 
Κληροδοτημάτων, Δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις», τον 
ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄185/10.09.2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και τον ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α΄139/30.06.2018) «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύουν, 
γ)τα άρθρα 2,3 που π.δ. 295/1998  (ΦΕΚ Α΄213 )  «Όργανα Διοίκησης της και αρμοδιότητες 
αυτών»,  
2. Την υπ. αριθ. 31/17-12-2020  απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

4. Την υπ. αριθ. 22/09-09-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των 

όρων αυτού. 

5. Την διακήρυξη υπ. αριθ. 01/2020 (πρωτ.911/21-09-2020) και τα λοιπά έγγραφα του εν 

θέματι έργου όπως έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007343262. 
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6. Τις υπ. αριθ. 1/10-1-2020 & 6/12-02-2020 αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών 

οργάνων του διαγωνισμού. 

7. Το Πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών που αφορά στην εξέταση του υπ. αριθ. 1002/14-

10-2020 Υπομνήματος που κατατέθηκε από την εταιρεία ERGO CLEANING SERVICES Α.E, & 

του υπ. αριθ. 1027/22-10-2020 εγγράφου της εταιρείας ISS FACILITY SERVICES Α.E.. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.&Κ.  λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  αποφασίζει την ματαίωση του υπ. 

αριθ. 1/2020 911/21-09-2020 Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την «Ανάθεση της 

καθαριότητας των χώρων του Ζαππείου Μεγάρου» καθώς διαπιστώθηκαν παραλείψεις και 

ασάφειες  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης  που αφορούν  τον τρόπο σύνταξης των 

οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.  

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΓΕΝΑ 
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