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Α Π Ο Φ Α Σ Η  204  
Το   Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 
α) Του  άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-1951), όπως

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/ 18-6-2018).

  γ) Του  άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Ιδρύματος  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (Α.Υ.Ε.
9615/22-2-37 ΦΕΚ 34/τ. Β΄/1937). 

2.  Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  Γ31/3706/03-12-2013  εισήγηση  της  Δ/νσης
Τεχνικής  &  Στέγασης  με  θέμα: «Οικοδομικές  και
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
επί  της  Λ.  Κηφισίας  178  στο  Χαλάνδρι  για  τη  μεταστέγαση  της
Διοίκησης  του  ΙΚΑ  -  ΕΤΑΜ,  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της
ανακατασκευής του κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 64».

3. Τις απόψεις των μελών. 
4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην
του κ. Δ.  Μπαζίγου, ο οποίος απείχε  από την  ψηφοφορία.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

       Την έγκριση :
1) Της  εκτέλεσης  του  έργου:  «Οικοδομικές  και  ηλεκτρομηχανολογικές

εργασίες στο ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ επί της Λ. Κηφισίας 178
στο Χαλάνδρι για την μεταστέγαση της Διοίκησης του ΙΚΑ  - ΕΤΑΜ»

2) Των τευχών δημοπράτησης του έργου.
3) Του  συνημμένου  στην  εισήγηση  της  Υπηρεσίας,  προϋπολογισμού  του

έργου, συνολικού ύψους: 1.773.070,95 ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνονται
το Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και το ΦΠΑ).

4) Της  συνολικής  πίστωσης  του  έργου  ύψους  2.811.312,60  ευρώ
(συμπεριλαμβανομένων του Ε.Ο.,  των απροβλέπτων,  της  αναθεώρησης
και  του  ΦΠΑ),  (η  οποία  προκύπτει  από  την  συνολική  απαιτούμενη
πίστωση  από  την  οποία  έχει  αφαιρεθεί  το  ποσό  που  αναλογεί  στην
συμμετοχή των συνιδιοκτητών). Οι πιστώσεις θα απορροφηθούν από τον
Κ.Α.Ε.: 9725. Η διάθεση του συνόλου του ποσού θα γίνει στο έτος 2014.

5) Της  διενέργειας  διαγωνισμού  για  το  έργο:  «Οικοδομικές  και
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο ιδιόκτητο κτίριο του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
επί της Λ. Κηφισίας 178 στο Χαλάνδρι για τη μεταστέγαση της Διοίκησης
του ΙΚΑ  - ΕΤΑΜ» με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης  βάσει  του  Ν.  3669/2008  (άρθρο  6),  αφού  γίνουν  όλες  οι
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απαραίτητες  δημοσιεύσεις  που προβλέπει  η  νομοθεσία  Δημοσίων
έργων.

Η  απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των
πρακτικών.

Παραλήπτες:             
Γενική Δ/νση Οικονομ/κών Υπηρεσιών 
Δ/νση  Τεχνικής & Στέγασης
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