
                                                                                              Α∆Α: ΒΛ11469ΗΗ7-Τ7Β 
 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 49541/26-6-2015 

Ο ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

1. τις διατάξεις: 

 α. των άρθρων 65 έως 67 και 133 του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α΄/28-6-2014) και του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες (Α.194), κατ’ αναλογία εφαρµοζόµενων όσον αφορά στις εγκρίσεις δαπανών του Τ. Π. 
και ∆ανείων (Ν.Π.∆.∆. µη ανήκον στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης), β. του Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/τ. Α΄/10-7-2007) και του Ν.2286/95 
«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α΄/1-2-
1995), γ. του Μέρους Β’  του ν. 281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α’/8-8-2014) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/τ. Α΄/19-3-2015), 

2. την υπ’ αριθ. 2/21379/0094/4.4.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων» (ΦΕΚ 448 Β’) όπως συµπληρώθηκε µε τις υπ’ αριθ. 
2/51035/0094/11.10.2002 (ΦΕΚ 1327 Β’) και υπ’ αριθ. 2/74109/0094/3.1.2003 (ΦΕΚ 15 Β’) 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 
2/24892/0094/26.4.2011 (ΦΕΚ 1069 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, 

3. την υπ. αριθ. 49205/20-5-2015 απόφαση του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. (Α∆Α: Ω0ΝΑ469ΗΗ7-Ξ40) 
µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση-
τεχνική υποστήριξη µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και περιοδικό επανέλεγχο των δέκα τριών 
(13) ανελκυστήρων των κτιρίων επί των οδών Ακαδηµίας 40, Πατησίων 34-Σολωµού-Κάνιγγος 
26 στην Αθήνα και του κτιρίου επί των οδών Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35 στη Θεσσαλονίκη, 
ιδιοκτησίας του Τ.Π. & ∆ανείων, για δύο (2) έτη µε τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος 
προαίρεσης έως και ένα (1) επιπλέον έτος» προϋπολογισµού € 70.110,00, 

4. την υπ. αριθ. 1260/3-6-2015 (Α∆Α: ΨΨ03469ΗΗ7-ΕΞ5) ∆ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού και την υπ. αριθ. 1262/5-6-2015 περίληψη της (Α∆Α: 7ΓΧ4469ΗΗ7-ΒΨΨ), 

5. την υπ. αριθ. 49482/23-6-2015 απόφαση µας (Α∆Α: ΩΡΟΚ469ΗΗ7-Χ5Ι) µε την οποία εγκρίθηκε 

η απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «J.P. LIFTS Ε.Π.Ε.» κατά της ∆ιακήρυξης του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, 

 

 

 

TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 25/6/2015  

Κεντρική Υπηρεσία 

∆/νση:  ∆15 Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περίληψη:  Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη 
µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και περιοδικό 
επανέλεγχο των δέκα τριών (13) ανελκυστήρων των 
κτιρίων επί των οδών Ακαδηµίας 40, Πατησίων 34-
Σολωµού-Κάνιγγος 26 στην Αθήνα και του κτιρίου επί 
των οδών Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35 στη 
Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Τ.Π. & ∆ανείων, για δύο 
(2) έτη µε τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος 
προαίρεσης έως και ένα (1) επιπλέον έτος». 
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6. την αναγκαιότητα µείωσης του προϋπολογισµού και τροποποίησης – βελτίωσης των όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 1/7-5-2015 Τεχνικής Έκθεσης της ∆15, που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της υπ. αριθ. 1260/3-6-2015 ∆ιακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Εγκρίνουµε τη µαταίωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση-τεχνική 
υποστήριξη µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και περιοδικό επανέλεγχο των δέκα τριών (13) 
ανελκυστήρων των κτιρίων επί των οδών Ακαδηµίας 40, Πατησίων 34-Σολωµού-Κάνιγγος 26 στην 
Αθήνα και του κτιρίου επί των οδών Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 
του Τ.Π. & ∆ανείων, για δύο (2) έτη µε τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης έως 
και ένα (1) επιπλέον έτος», µε αρ. ∆ιακήρυξης 1260/3-6-2015 (Α∆Α: ΨΨ03469ΗΗ7-ΕΞ5). 
 
 

                                                                                                      Ο ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
                                                      α.α. 
                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 
                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση:  
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (∆15) 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΨΥΧΑΡΗ 


