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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' ), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης ξυλοκατασκευών της έκθεσης "Πολυτεχνείο" καθώς και
προμήθειας δώδεκα (12) προθηκών , τεσσάρων (4) πανό, δύο (2) πανό με αντηρίδες, δώδεκα (12) βάσεων MDF, δώδεκα
(12) μπιζουτέ και εξήντα (60) βάσεων- σφήνες, για τη διαμόρφωση του Περιστυλίου της Βουλής για τις ανάγκες της
έκθεσης "Το πνεύμα του Τόπου", σύμφωνα με τα από 19.02.2014 (2) υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Βιβλιοθήκης
της Βουλής των Ελλήνων.
3. Την προγραμματισμένη για τον Μάιο 2014 έκθεση για την Μεταπολίτευση και για την οποία δεν θα εκτελεστεί καμία
καινούργια κατασκευή αλλά θα χρησιμοποιηθεί με τις κατάλληλες προσαρμογές η ανωτέρω υλικοτεχνική υποδομή.
4. Την υπό Κ.Α. 1699, 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 με την υπ'αριθμ. 928/565/31.01.14 (ΦΕΚ
299/Β/11.02.14) απόφαση και ισχύει.

Αποφασίζουμε
την εξόφληση στην εταιρία Α. ΛΙΓΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ευδόξου 33, 117 43, Νέος Κόσμος, Αθήνα της παροχής
υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης ξυλοκατασκευών της έκθεσης "Πολυτεχνείο" καθώς και της προμήθειας δώδεκα (12)
προθηκών , τεσσάρων (4) πανό, δύο (2) πανό με αντηρίδες, δώδεκα (12) βάσεων MDF και δώδεκα (12) μπιζουτέ και
εξήντα (60) βάσεων- σφήνες, για τη διαμόρφωση του Περιστυλίου της Βουλής για τις ανάγκες της έκθεσης "Το πνεύμα
του Τόπου".
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από δέκα
χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (10.368,90 €), ήτοι 8.430,00 € + 1.938,90 € για ΦΠΑ σε βάρος
του Κ.Α. 1699, 0899 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2014, (σχετικά τα υπ' αριθμ. 2723/17.01.2014,
2727/20.01.2014 δελτία αποστολής, το υπ' αριθμ. 0779/12.02.2014 τιμολόγιο και το υπ' αριθμ. 132/12.02.2014 τιμολόγιο
(για την παροχή υπηρεσιών) της αναδόχου εταιρίας).
Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους : α) Δαλιάνη Ζαχαρία, πρόεδρο, β) Κούλη Μαρία, γ) Λάσκαρη
Βασίλειο, μέλη και δ) Ζαζά Δημήτριο, ε) Τσιλιμιγκάκη Μαρία, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των
ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. Κάθε
υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα διώκεται πειθαρχικά.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Τμήμα Προϋπολογισμού
3. Τμήμα Προμηθειών
4. Δ/νση Βιβλιοθήκης
5. Μέλη Επιτροπής
6. Ενδιαφερόμενη
7. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού (Πάγια)
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