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Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις,
α) της παρ. 1 του άρθρου 65 και της παρ. 1 του άρθρου 72 του Συντάγματος,
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 και του άρθρου 167Α του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α΄/24.06.1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 1, 149, 164ΣΤ και ιδία της παραγράφου 4 αυτού, του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.04.1997), όπως ισχύει,
δ) της υπ’ αριθμ. 2505/07.06.1999 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων «Σύσταση του κατά το άρθρο 167 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό) Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» (Φ.Ε.Κ.
116 Α΄/09.06.1999), όπως ισχύει,
ε) του από 08.12.2003 Εσωτερικού Κανονισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία,
στ) της υπ’ αριθμ. 430/261/16.01.2014 απόφασης του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων «Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, σε αποφάσεις του κατά το άρθρο 167Α του
Κανονισμού

της

Βουλής

(Μέρος

Κοινοβουλευτικό)

Ιδρύματος

για

τον

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» (ΦΕΚ 111 Β΄/23.01.2014),
2. την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, οικονομικού έτους 2014,
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όπως αυτός εγκρίθηκε με την από 12.02.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία,
3.την

ανάγκη

πραγματοποίησης

ψηφιακών

επεξεργασιών

και

εκτυπώσεων

φωτογραφιών και λεζαντών, καθώς και της τοποθέτησής τους σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της έκθεσης. «Η δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη»: 40 χρόνια
από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας» στον 1ο όροφο, αίθουσα Ελευθερίου
Βενιζέλου και στο περιστύλιο του ισογείου στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων,
4.την από 8/8/2014 προσφορά της αναδόχου,
5.την πραγματοποίηση της έκθεσης «Η δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη»: 40

χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας» στις 24.7.2014 στο κτίριο της
Βουλής των Ελλήνων,
6.την έγκριση της προσφοράς του αναδόχου προς τη Βουλή των Ελλήνων, με την από
25.9.2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (18η Συνεδρίαση),
7.τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΔΑΤ
1996/25.09.2014,
αποφασίζουμε
Την εξόφληση του υπ’ αριθμ. ΔΑΤ 1996 / 25-9-2014, συνολικού ποσού δώδεκα
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δυο ευρώ και πενήντα λεπτών (12.722,50€) ήτοι
10.343,50€ + 2.379,00€ για Φ.Π.Α., της Βικτώριας Μπεζεριάνου & ΣΙΑ Ο.Ε. για την
ψηφιακή επεξεργασία και εκτύπωση φωτογραφιών και λεζαντών, καθώς και της
τοποθέτησής τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της έκθεσης. «Η δημοκρατία δικαίω
ουδέποτε κατελύθη»: 40 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στο κτίριο
της Βουλής των Ελλήνων στον 1ο όροφο, αίθουσα Βενιζέλου και στο περιστύλιο του
ισογείου στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
Κοινοποίηση:
1.Γραφείο Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Ενδιαφερόμενο ανάδοχο

