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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 προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών για τον κλιματισμό των 6ου και 7ου ορόφου του κτιρίου επί
της οδού Μητροπόλεως 1, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2945/ 22.05.2014 αντίστοιχο υπηρεσιακό σημείωμα και την από
Μάιο 2014 συνημμένη σε αυτό Τεχνική Περιγραφή και Γενικούς Όρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος
Ηλεκ/γίας & Μηχ/γίας της Βουλής των Ελλήνων.
3. 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 συγκρότηση επιτροπής η οποία αποτελείται από τους: α) Θεοδωρίδου Θεοδώρα πρόεδρο, β) Αλεξόπουλο Χρήστο,
γ) Πατσιούδη Δημήτριο μέλη και δ) Μπενάκη Ασημένια, ε) Σκαπινάκη Κωνσταντίνο αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε
τη συλλογή και αξιολόγηση τουλάχιστον πέντε (5) προσφορών για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών για τον
κλιματισμό των 6ου και 7ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Μητροπόλεως 1, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς αναφέρονται
στο υπ' αριθμ. 2945/ 22.05.2014 αντίστοιχο υπηρεσιακό σημείωμα και στην από Μάιο 2014 συνημμένη σε αυτό Τεχνική
Περιγραφή και Γενικούς Όρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Ηλεκ/γίας & Μηχ/γίας της Βουλής των
Ελλήνων, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας. Οι επιχειρήσεις θα ληφθούν κατά
τρόπο συστηματικό από πλήρη κατάλογο του αντίστοιχου Επιμελητηρίου ή άλλου φορέα. Στις επιλεγείσες θα σταλεί
πρόσκληση μαζί με την τεχνική περιγραφή. Οι προσφορές θα ανοιχθούν όλες και θα μονογραφηθούν από όλα τα μέλη της
επιτροπής, παρισταμένων και εκπροσώπων των μετεχόντων στο διαγωνισμό που θα ειδοποιηθούν προς τούτο από τον
πρόεδρο της επιτροπής.
Προκειμένου να λάβει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα, πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό χώρο της Βουλής των Ελλήνων.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως ο ΦΠΑ.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Τμήμα Προϋπολογισμού
3. Τμήμα Προμηθειών
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Ηλεκ/γίας & μηχ/γίας
5. Μέλη Επιτροπής
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