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ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 17/05/2022

Πρωτ: 5293
Αριθμ.
Διεκπ: 3401

ΑΠΟΦΑΣΗ
"Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών μηχανημάτων καρδιοαναπνευστικής άσκησης (διαδρόμων), για τις
ανάγκες του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού της Βουλής των Ελλήνων"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α/1987),
όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 1, 2, 3 παρ. 1, 17, 19, 20, 147-149 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Β' (ΦΕΚ
51/Α/1997), όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.
5. Την ανάγκη προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών μηχανημάτων καρδιοαναπνευστικής άσκησης (διαδρόμων), σύμφωνα με
το υπ' αριθμ. 26999/16.12.2021 υπηρεσιακό σημείωμα και τη συνημμένη σε αυτό από 02.12.2021 Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού της Δνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Επιμόρφωσης της Βουλής
των Ελλήνων.
6. Την από 18.04.2022 έγκριση του υπηρεσιακού σημειώματος από τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής.
7. Την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας (Ε.Φ.)
1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 3120989001, οικονομικού έτους 2022, που προκύπτει από
την παρούσα απόφαση.

Αποφασίζουμε
την ανάθεση στον οικονομικό φορέα UNLIMITED SPORT AE, Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 96, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(e-mail: support.technogym@faisgroup.gr), της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών μηχανημάτων καρδιοαναπνευστικής
άσκησης (διαδρόμων) TECHNOGYM EXCITE LIVE RUN 700, για τις ανάγκες του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού
της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στη συνημμένη από 02.12.2021 Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας της Βουλής.
Στην ανωτέρω προμήθεια περιλαμβάνονται και δύο (2) παλμογράφοι για την ένδειξη των καρδιακών σφυγμών.
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη ποσού
είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ (20.367,00 €), ήτοι 16.425,00 € + 3.942,00 € για ΦΠΑ, σε βάρος του Ε.Φ.
1003-201-0000000 και ΑΛΕ 3120989001 του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων χρήσεως 2022 (σχετική η από
31.12.2021 προσφορά του αναδόχου).
Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω ειδών, καθώς και
η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία και τη συντήρηση αυτών.
Ως χρόνος προμήθειας και παράδοσης όλων των ανωτέρω ειδών ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας απόφασης.
Ως χρόνος εγγύησης των ανωτέρω ειδών ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους
από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία περιλαμβάνονται δύο (2) ετήσιες επισκέψεις συντήρησης
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ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
και δέσμευση απόκρισης στα αιτήματα εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση από το Τμήμα Εργασιακού
Αθλητισμού της Βουλής.
Επίσης παρέχεται εγγύηση δέκα (10) ετών ως προς τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο
Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, γραφείο 518) ή να τα αποστείλει στην
ηλεκτρονική διεύθυνση timologia@parliament.gr εάν έχουν εκδοθεί ψηφιακά, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου της παρούσας.
Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Ζαφειράτο Νικόλαο (n.zafeiratos@parliament.gr) πρόεδρο, β)
Κοτρώνη Πολύκαρπο (p.kotronis@parliament.gr), γ) Ανδρίκου Δημήτριο (d.andrikou@parliament.gr) τακτικά μέλη και δ)
Πυρώτη Δήμητρα (piroti@parliament.gr) αν/κή πρόεδρο, ε) Σκούνο Βασίλειο (v.skounos@parliament.gr) αν/κό μέλος,
στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, καθώς και την
κοινοποίησή του στον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επί αποδείξει. Κάθε υπαίτια
καθυστέρηση υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής θα διώκεται πειθαρχικά.
Καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου όπως προσέλθει, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ.
Σοφίας 11, Γραφείο 517), για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής των όρων της.
Συνημμένα: Η από 02.12.2021 Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές του Τμήματος Εργασιακού Αθλητισμού της Βουλής.
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη 20.367,00 € είναι
εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικού Φορέα
1003-201-0000000 και Α.Λ.Ε.
3120989001
πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με α/α 796 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής του Τμήματός μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 431.472,71 €
Αθήνα, 20/04/2022
Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ
Κοινοποίηση :
1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Προϊστ. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης
4. Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού
5. Τμήμα Προμηθειών
6. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Επιμόρφωσης
7. Τμήμα Εργασιακού Αθλητισμού
8. Μέλη Επιτροπής
9. UNLIMITED SPORT AE
10. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού (Πάγια)
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