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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Mέρος B' ), όπως ισχύει.
2. Την υπ΄ αριθμ. 5142/4079/26.04.2012 απόφαση ανάθεσης του Γενικού Γραμματέα της Βουλής και την από 08.05.2012
υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του CIKOLLA JANI του ARISTOTEL - "CLEAN HOUSE"
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 10, 190 18, ΜΑΓΟΥΛΑ, που αφορούν στην εκτέλεση
εργασιών καθαρισμού κουρτινών που βρίσκονται σε χώρους όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Βουλής, για δύο (2) έτη,
καθώς και την υπ' αριθμ. 2292/1507/11.03.2014 απόφαση παράτασης της ανωτέρω σύμβασης για δύο (2) μήνες, ήτοι από
01.05.2014 έως 30.06.2014.
3. Την ανάγκη παράτασης για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.07.2014 έως 30.06.2015, της από 08.05.2012 υπογραφείσας
σύμβασης για τον καθαρισμό κουρτινών που βρίσκονται σε χώρους όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Βουλής των
Ελλήνων, σύμφωνα με το από 14.04.2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος
Καθαριότητας της Βουλής.
4. Την υπό Κ.Α. 0839 γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2014.
5. Την υπ' αριθμ. 3873/2619/18.03.2010 (ΦΕΚ 289/Β/18.03.2010) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για
τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζουμε
την παράταση της από 08.05.2012 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του CIKOLLA JANI
του ARISTOTEL - "CLEAN HOUSE" ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 10, 190 18,
ΜΑΓΟΥΛΑ, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κουρτινών που βρίσκονται σε χώρους όπου στεγάζονται οι
Υπηρεσίες της Βουλής, για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.07.2014 έως 30.06.2015. Το κόστος για τον καθαρισμό των
κουρτινών ορίζεται ως εξής:
- ΒΕΛΟΥΔΟ 0,80 € / τετραγωνικό μέτρο,
- ΒΟΥΑΛ 0,65 € / τετραγωνικό μέτρο,
- TREVIRA cs 0,65 € / τετραγωνικό μέτρο, σε βάρος του Κ.Α. 0839 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2014.
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (7,17%) υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην από 08.05.2012 υπογραφείσα σύμβαση.
Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών καθαρισμού κουρτινών, για επιπλέον
μήνες, αναλόγως με τις ανάγκες της και με τους ίδιους όρους.
Συγκροτούμε επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία αποτελείται από τους: α) Αγγελετόπουλο Τρύφωνα
πρόεδρο, β) Αλεξάκη Μαγδαληνή, γ) Κριτσόβα Γεωργία μέλη, και δ) Λαγό Δημήτριο, ε) Ξύδη Παναγιώτα αν/κά μέλη,
στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των καθαρισμών που θα διεξάγονται από τον ανάδοχο με την υποβολή των σχετικών
πρακτικών, τα οποία θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής των πρακτικών
θα διώκεται πειθαρχικά.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Τμήμα Προϋπολογισμού
3. Τμήμα Προμηθειών (εις διπλούν)
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Καθαριότητας
6. Μέλη Επιτροπής
7. Ενδιαφερόμενο
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