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Θέμα: «Έγθξηζε πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνζθνξώλ γηα ηνλ πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ γξαθείσλ ηεο 
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΑΤΣΕΚΩ  επί ηεο νδνύ Παηεζίσλ 54» 
 
Αρ. απόφασης Δ.  919/28.09.2016 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ θαη Επηρεηξήζεσλ 
Κνηλήο Ωθέιεηαο θαηά ηελ 36ε  ζπλεδξίαζε 28-09-2016  ζηελ νπνία ζπλήιζε κεηά από λόκηκε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ έρνληαο λόκηκε απαξηία θαη ζύλζεζε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 4.2 
ζέκαηνο ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ Ειέγρνπ ησλ 
δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο & άιιεο δηαηάμεηο» 

β) Σνπ Ν. 2286/1995  (ΦΕΚ  19/Α/1.2.1995) «Πξνκήζεηεο  Δεκνζίνπ  Σνκέα» όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  άξζξν  8  ηνπ  Ν.  2741/1999  (ΦΕΚ  199/Α/28.9.1999). 

γ)  Σνπ  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  150/Α/2007) «Καλνληζκόο  Πξνκεζεηώλ  Δεκνζίνπ». 

δ) Σνπ  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α/16.3.07)  «Πξνζαξκνγή  ηεο  Ειιεληθήο  λνκνζεζίαο  ζηηο  
δηαηάμεηο  ηεο  Ε.Ε.  πεξί  ζπληνληζκνύ  ησλ  δηαδηθαζηώλ  ζύλαςεο  δεκνζίσλ  
ζπκβάζεσλ  έξγσλ,  πξνκεζεηώλ  θαη  ππεξεζηώλ». 

ε)  Σνπ  Ν.  2556/97  (ΦΕΚ  270/97)  άξζξν  20  παξ.  14 «Γεληθά Αζθαιηζηηθά Θέκαηα». 

ζη)  Σνπ  Ν.  2198/1994  (ΦΕΚ  43/Α/22.3.94) «Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο». 

δ) Σνπ Ν. 4013/2011 «ύζηαζε Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνύ  Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

ε) Σνπ Ν. 4250/2014 αξζ. 3 «Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ πξνκεζεηώλ Δεκνζίνπ» 

 
     ζ).  Σν άξζξν 68 ηνπ λ.3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο,   

           ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (Α’ 115), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ λ.  

           3996/2011 (Α’ 170) «Αλακόξθσζε ηνπ ώκαηνο Επηζεσξεηώλ Εξγαζίαο, ξπζκίζεηο  

          ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 22 ηνπ λ.4144/2013  



 
 

     ι)  Σν N.4144/2013άξζξν 22  (Α’  88) «Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Κνηλσληθή  

         Αζθάιηζεθαη ζηελ αγνξα εξγαζίαο». 
 
   ηα) Σν άξζξν 8 ηνπ λ.3850/2010 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα           

        ησλ  εξγαδνκέλσλ» (Α’ 84). 

  Ιβ) Σν Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα    

        Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

  Ιγ) Σνπ Ν. 4412/2016 ( (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη          

        Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ) 

  Ιδ) Σελ αξηζ. 816/24.08.2016  απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Σακείνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε  

        ηεο δηελέξγεηαο Πξόρεηξνπ  δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε  
        πξνζθεξόκελε ηηκή πξνϋπνινγηζκνύ 15.000,00 €  (πιένλ ΦΠΑ) , γηα  ηνλ θαζαξηζκό γηα  
        έλα  έηνο ησλ γξαθείσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΑΤΣΕΚΩ   

  Ιε) Σελ πξνθήξπμε κε αξ. πξση. 20919/20199/61/31.08.2016 

  Ιστ) Σν πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ  δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ  

        ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Πξνζθνξώλ ην νπνίν καο  
        δηαβηβάζηεθε κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 23229/22436/4/26-9-2016 έγγξαθν  
 

 Αποφάσισε 

 

Οκόθσλα θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Κπβεξλεηηθήο Επηηξόπνπ: 
1. Όπσο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 916/28.09.2016 απόθαζε ηνπ Δ.. αθπξσζεί 

ν ελ εμειίμεη πξόρεηξνο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε 
πξνζθεξόκελε ηηκή πξνϋπνινγηζκνύ 15.000,00 € (πιένλ ΦΠΑ), γηα ηνλ 
θαζαξηζκό γηα έλα έηνο ησλ γξαθείσλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΑΤΣΕΚΩ 
επί ηεο νδνύ Παηεζίσλ 54. 

2. Σελ επηθύξσζε ηεο απόθαζεο απηήο ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ 
ΣΟΤ ΣΑΤΣΕΚΩ 

 
 
 
 

Τπεξήθαλνο ηακάηηνο 
 
 

 


