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ΑΠΟΦΑΣΗ
"μίσθωση δικαιωμάτων προβολής επτά (7) ντοκιμαντέρ"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Mέρος B' ), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη μίσθωσης δικαιωμάτων προβολής επτά (7) ντοκιμαντέρ ( "Βασίλης Ζαχάρωφ, ο μυστηριώδης Έλληνας της
Ευρώπης", "Τα γλυκά όνειρα του Μουσταφά", "Έγκλημα στην Αρχαία Αγορά", "Ελαιόλαδο, λίγο νερό, μια
ξεφλουδισμένη ντομάτα", "Τα δύο αύριο", "Εικόνα, ένα Παράθυρο στο αόρατο" και "Αθήνα, αναζητώντας τη χαμένη
πόλη"), για δύο (2) τηλεοπτικές μεταδόσεις εντός δεκαοχτώ (18) μηνών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 12649/05.08.2014
υπηρεσιακό σημείωμα του Τηλεοπτικού & Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής.
3. Το από 15.07.2014 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος του Τηλεοπτικού & Ραδιοφωνικού Σταθμού
της Βουλής.
4. Την υπό Κ.Α. 0899 γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2014.
5. Την υπ' αριθμ. 3873/2619/18.03.10 (ΦΕΚ 289/Β/18.03.10) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζουμε
την μίσθωση δικαιωμάτων προβολής από την ΟΛΓΑ ΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ - CYCLOPE PRODUCTIONS, Ευζώνων 9,
115 21, Αθήνα , επτά (7) ντοκιμαντέρ ( "Βασίλης Ζαχάρωφ, ο μυστηριώδης Έλληνας της Ευρώπης", "Τα γλυκά όνειρα του
Μουσταφά", " Έγκλημα στην Αρχαία Αγορά"," Ελαιόλαδο, λίγο νερό, μια ξεφλουδισμένη ντομάτα", "Τα δύο αύριο",
"Εικόνα, ένα Παράθυρο στο αόρατο" και "Αθήνα, αναζητώντας τη χαμένη πόλη"), για δύο (2) τηλεοπτικές μεταδόσεις
εντός δεκαοχτώ (18) μηνών.
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από δέκα
χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά (10.110,60 €), ήτοι 8.220,00 € + 1.890,60 € για ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
0899 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2014 (σχετική η από 21.05.2014 προσφορά της αναδόχου).
Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Κουάνη Παναγιώτη πρόεδρο, β) Κοσκινίδη Ανδρέα, γ)
Δούβλη Βασίλειο μέλη και δ) Κατωπόδη Αικατερίνη, ε) Πλιάτσικα Παναγιώτα αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη
βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα
διώκεται πειθαρχικά.
Η ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, όπως προσέλθει στον Τηλεοπτικό
Σταθμό της Βουλής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Τμήμα Προϋπολογισμού
3. Τμήμα Προμηθειών (εις διπλούν)
4. Αρμόδια Διεύθυνση
5. Μέλη Επιτροπής
6. Ενδιαφερόμενη
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