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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθήνα,

Δεκεμβρίου 2015

Πρωτ. 18065
Αριθ.
Διεκπ. 11853

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκρισης της 10ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Επισκευή Σιδηράς
Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου» επί της οδού Λένορμαν
216-218, ποσού 19.639,58€.
Ο Γενικός Γραμματέας
της Βουλής των Ελλήνων
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος B΄ - Προσωπικό), όπως ισχύει.
2. Την με αριθμό πρωτ. Βουλής 13280/8504/12.10.2015 απόφαση Προέδρου
Βουλής για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα.
3. Τον Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής
Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει για το υπόψη έργο.
4. Την υπ’ αριθμ. 9874/6409/14.11.2011 απόφαση Προέδρου της Βουλής με την
οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 1.540.000,00 € για την εκτέλεση του υπόψη
έργου από τον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής.
5. Την με αρ. πρωτ. 5962/4047/3.6.2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Βουλής
με την οποία ανατέθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών του εν θέματι έργου, στην
ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΑΝΔΡΕΑ».
6. Την από 28.08.2013 εργολαβική σύμβαση ολοκλήρωσης της κατασκευής του εν
θέματι έργου με την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΑΝΔΡΕΑ».
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7. Την με αρ. πρωτ. 8790/5940/12.09.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών με την οποία ορίσθηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου.
8. Την από 14.02.2014 συμπλήρωση-διόρθωση της εργολαβικής σύμβασης
κατασκευής του εν θέματι έργου με την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΓΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ».
9. Την υπ’ αριθμ. 6508/4331/02.07.2014 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών με την οποία μειώθηκε η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του
έργου στο ποσό των 267.566,30€, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του
Ν.3669/08 και το άρθρο 30, παρ. 2 του Ν.4258/14.
10. Την υπ' αριθμ. 7712/5167/19.08.2014 (ΑΔΑ: 01-02ΥΒ) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Βουλής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, ήτοι έως τις 18-02-2015.
11. Την υπ' αριθμ. 978/744/22.01.2015 (ΑΔΑ: 04-034Χ) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Βουλής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι
έως τις 19-05-2015.
12. Την υπ’ αριθμ. 4522/2799/26.03.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών με την οποία μειώθηκε η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του
έργου στο ποσό των 187.296,41€, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 10 του
Ν.3669/08.
13. Την υπ' αριθμ. 7202/4541/18.05.2015 (ΑΔΑ: 02-039Ο) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Βουλής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακές
ημέρες, ήτοι έως τις 26-09-2015.
14. Την υπ’ αριθμ. 11183/7203/27.08.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών με την οποία μειώθηκε η πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του
έργου στο ποσό των 160.539,78€, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 10 του
Ν.3669/08.
15. Την υπ' αριθμ. 12074/7848/21.09.2015 (ΑΔΑ: 01-03Ι1) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Βουλής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερολογιακές
ημέρες, ήτοι έως τις 29-01-2016.
16. Την με αρ. πρωτ/. 16527/10756/20.11.2015 απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 10η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου
«Επισκευή Σιδηράς Στέγης Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου».
17. Την από 23.11.2015 (αρ. πρωτ. Βουλής 16642/23.11.2015) επιστολή του
αναδόχου με την οποία υπεβλήθη ο 10ος λογαριασμός του έργου.
18. Την 10η Πιστοποίηση και 10η Εντολή Πληρωμής του έργου, αρμοδίως
υπογεγραμμένες και θεωρημένες με ημερομηνία 27.11.2015.
19. Την με αριθ. πρωτ. 17852/11699/9.12.2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για
τον ΚΑ 0851.
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Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την 10η Εντολή Πληρωμής, ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων
τριάντα εννέα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (19.639,58€), εκ των οποίων
15.967,14€ για εκτελεσθείσες εργασίες στο έργο «Επισκευή Σιδηράς Στέγης
Αιθρίου Δημοσίου Καπνεργοστασίου» και 3.672,44€ για Φ.Π.Α. και εντελλόμεθα
την πληρωμή αυτού στην ανάδοχο ατομική εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία
«ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ».
Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων

Κωνσταντίνος Αθανασίου
Κοινοποίηση :
 Γρ. Προέδρου Β.τ.Ε.
 Γρ. Γενικού Γραμματέα Β.τ.Ε.
 Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης
 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Προϋπολογισμού (2πλουν)
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (3πλουν)
 Ανάδοχο του έργου δια του αντικλήτου του
Β. Χριστοδουλάκη - (με απόδειξη παραλαβής)
Μεταμορφώσεως 35, Τ.Κ. 18345, Αθήνα, τηλ. 210-4823090
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