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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αθήνα, 19/5/2022
Πρωτ. 5495
Αριθμ.
Διεκπ. 3526

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Ψηφιακές εκτυπώσεις για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου που αφορά
στην έκθεση ‘’Η μουσική των προσφύγων του 1922’’ (προσωρινός τίτλος)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Συντάγματος,

2. τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 167Α του Κανονισμού της
Βουλής των Ελλήνων [Μέρος Α’ Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α/1987)], όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 παρ. 2, 7, 11, 12, 13, 19 παρ. 1 περ. ε), καθώς
και τα άρθρα του Κεφαλαίου ΣΤ´ του Οργανισμού του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (ΦΕΚ 31Α´/26.2.2019), όπως
ισχύει,
4. τις διατάξεις των άρθρων 1, 149 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής των
Ελλήνων (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
430/261/16.01.2014 (ΦΕΚ 111Β΄/23.01.2014) Απόφαση του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων «Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51Α΄/1997), όπως ισχύει, σε αποφάσεις του κατά το άρθρο
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167Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) Ιδρύματος για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», όπως ισχύει,
5. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής των Ελλήνων –Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος κατά την 8η
συνεδρίαση (πρακτικό 8/08.04.2022), με την οποία εγκρίθηκε το υπ᾽ αριθμ.
436/06.04.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υπηρεσιών
που αφορά, μεταξύ άλλων, στον προϋπολογισμό των ψηφιακών εκτυπώσεων για τον
εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλετισμό και
τη Δημοκρατία για την έκθεση «Η μουσική των προσφύγων του 1922» (προσωρινός
τίτλος),
7. την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής προσφορών, στην οποία μειοδότησε
η

ατομική

επιχείρηση

με

την

επωνυμία

«ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με το υπ᾽ αριθμ. 591/09.05.2022 απαντητικό έγγραφο-προσφορά
της,
8. το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος της Βουλής για το έτος 2022,
υπάρχουν σχετικές πιστώσεις με κωδικό Β 3.301,
απ ο φα σί ζ ουμ ε
Α) την ανάθεση του έργου δημιουργίας και τοποθέτησης ψηφιακών εκτυπώσεων για
τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου που αφορά στην έκθεση «Η μουσική των
προσφύγων του 1922» (προσωρινός τίτλος), στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία
«ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» που εδρεύει στην οδό Ιωάννου
Θεολόγου 25, Αθήνα, ΤΚ 15773, με Α.Φ.Μ. 033440753, Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, αντί του
ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (4.120,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%,
ήτοι του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών
(5.108,80€), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 591/09.05.2022 προσφορά της.
Β) τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής, η οποία αποτελείται από τους
υπαλλήλους του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία: α) Χρήστο Χρηστίδη, ως πρόεδρο, β) Παναγιώτα Μωραΐτη, ως τακτικό
μέλος, γ) Μαριλένα Φαλούτσου, ως τακτικό μέλος, δ), Καλλιόπη Τζωρτζάτου, ως
αναπληρώτρια πρόεδρο και ε) Αλεξάνδρα Φωτίου, ως αναπληρωματικό μέλος, στην
οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής. Γραμματέας της προαναφερόμενης επιτροπής ορίζεται η
υπάλληλος του Ιδρύματος, Χρυσάνθη Ζησοπούλου.
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Ο ανάδοχος καλείται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης να προσέλθει στο Τμήμα Οικονομικών του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ.
Σοφίας 11, ημιώροφος, γραφείο 1) για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Κοινοποίηση:

Α. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γραφείο Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
Β. ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. Γραφείο Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Διεύθυνση Υπηρεσιών
3. Τμήμα Οικονομικών
4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
5. Τμήμα Εκθέσεων
6. Αναφερόμενους
7. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (info@paskalidis.gr)
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