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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 12/02/2020

Πρωτ: 2808
Αριθμ.
Διεκπ: 2030

ΑΠΟΦΑΣΗ
"Προμήθεια στολών εργασίας Προσωπικού Καθαριότητας"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 65 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 11, παρ.4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α΄), όπως ισχύει.
3. Τα άρθρα 1,2,17,19,147-149 και 157 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄) όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 200-209, 213 και 214.
5. Την υπ΄αριθμ. 5028/3845/08.09.1997 απόφαση του Προέδρου της Βουλής και τις υπ΄αριθμ. 3852/3049/2005 και
υπ΄αριθμ. 2779/2076/20.03.2007 τροποποιητικές αυτής που αφορούν στη " χορήγηση ειδών ένδυσης και υπόδησης σε
υπαλλήλους ορισμένων κλάδων και ειδικοτήτων της Βουλής".
6. Το από 11.12.2019 "προδιαγραφές για στολές εργασίας", έγγραφο, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής Τμήμα Καθαριότητας.
7. Την ανάγκη προμήθειας ογδόντα πέντε (85) στολών εργασίας [82 χιτώνια - 3 μπλούζες(φούτερ) - 170 (85Χ2) μπλούζες,
82 παντελόνια με λάστιχο - 3 παντελόνια φόρμα με κορδόνι], για τις ανάγκες του Προσωπικού Καθαριότητας, σύμφωνα
με τη συνημμένη ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων(82 γυναίκες-3 άνδρες) και το υπ' αριθμ. 23645/14.12.2019
υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Καθαριότητας της Βουλής των Ελλήνων.
8. Την από 21.01.2020 έγκριση του υπηρεσιακού σημειώματος 23645/14.12.2019 από τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής.
9. Την με α/α 550 ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός
Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2410902001 οικονομικού έτους 2020, στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού.
10. 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.

Αποφασίζουμε
την ανάθεση στην εταιρεία Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε., Ακαδημίας 77, Τ.Κ. 106 78, ΑΘΗΝΑ (e-mail:
info@blouses.gr)της προμήθειας ογδόντα πέντε (85) στολών εργασίας [82 χιτώνια - 3 μπλούζες(φούτερ) - 170 (85Χ2)
μπλούζες, 82 παντελόνια με λάστιχο- 3 παντελόνια φόρμα με κορδόνι], για τις ανάγκες του Προσωπικού Καθαριότητας
της Βουλής, σύμφωνα με όσα ακριβώς περιγράφονται στό από 11.12.2019 "προδιαγραφές για στολές εργασίας", έγγραφο,
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής - Τμήμα Καθαριότητας, που αναλύεται ως εξής:
- ογδόντα δύο (82) χιτώνια (γυναικεία), αντί της τιμής 1599€ + 383,76€ (Φ.Π.Α.)= 1982,76€
- τρία (3) φούτερ (ανδρικά), αντί της τιμής 44,40€ + 10,66€ (Φ.Π.Α.)= 55,06
- εκατον εβδομήντα (170) μπλούζες ( γυναικείες και ανδρικές ), αντί της τιμής 1020€ + 244,80€ (Φ.Π.Α.)= 1264,80€
- ογδόντα δύο (82) παντελόνια (γυναικεία) , αντί της τιμής 1254,60 + 301,10€ (Φ.Π.Α.)= 1555,70€
- τρία (3) παντελόνια (ανδρικά) , αντί της τιμής 60€ +14,40€ (Φ.Π.Α.)= 74,40€
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή παραλαβής , εγκρίνουμε συνολική δαπάνη
ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (4.932,72 €), ήτοι 3.978,00 € +
954,72 € για ΦΠΑ, σε βάρος του λογαριασμού 2410902001 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής των Ελλήνων χρήσεως
2020 (σχετική η από 16.12.2019 οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας).
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- Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να πάρει, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, τα νούνερα που αφορούν στα
ετοιμοπαράδοτα της είδη.
- Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να παραδώσει τα είδη ένδυσης, με δική της μέριμνα και δαπάνες εντός πέντε (5)
ημερών, από τη κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.
- Αν το υλικό φορτωθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης
που τυχόν χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρ. 206 του Ν. 4412/2016 επιβάλλεται πρόστιμο 5%, επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της
Βουλής των Ελλήνων και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της,
με άλλη, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην αναφερθείσα απόφαση.
- Η εξόφληση της αξίας της προμήθειας των ανωτέρω ειδών ένδυσης επαγγελματικής χρήσης, θα γίνει με τη σύνταξη
του πρωτοκόλλου παραλαβής (ποιοτική και ποσοτική παραλαβή), από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
- Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από τη κοινοποίηση της
παρούσας απόφασης, στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής ( Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, Γραφείο 517), για την
υπογραφή της Δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας απόφασης.
- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
- Η 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).
- Συγκροτούμε επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η οποία αποτελείται από τους: α) Κλήμη- Βασάλου
Αικατερίνη πρόεδρο, β) Μπάλου Δέσποινα, γ) Κουτσουδάκη Παναγιώτα τακτικά μέλη και δ) Γαλάνη Ολυμπία, ε)
Παραμυθιώτη Μαρία αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής, καθώς και την κοινοποίησή του στην ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρωτοκόλλου
παραλαβής θα διώκεται πειθαρχικά.
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη 4.932,72 € είναι
εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικού Φορέα
1003-201-0000000 και Α.Λ.Ε.
2410902001
πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με α/α 550 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής του Τμήματός μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 19.793,96 €
Αθήνα, 28/01/2020
Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

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. Τμήμα Καθαριότητας Βουλής
7. Μέλη Επιτροπής
8. Αφοί Παπαδόπουλοι Ο.Ε.
9. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού (Πάγια)
Τ.Μ.__575_2020
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