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ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 12/05/2022

Πρωτ: 5146
Αριθμ.
Διεκπ: 3295

ΑΠΟΦΑΣΗ
"Εκτέλεση εργασιών επισκευής τριών (3) καναλιών απορροής όμβριών υδάτων και της μαρμάρινης
επικάλυψής τους, που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής"
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, 21, 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" (εφαρμοζόμενου 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 στον Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.
5. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών επισκευής τριών (3) καναλιών απορροής όμβριών υδάτων και της μαρμάρινης
επικάλυψής τους, που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.
27029/18.12.2021 υπηρεσιακό σημείωμα και την από Δεκεμβρίου 2021 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Κτιρίων &
Περιβάλλοντος Χώρου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων.
6. Την από 05.04.2022 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.) 2420301001, οικονομικού έτους 2022, που προκύπτει από
την παρούσα απόφαση.

Αποφασίζουμε
την ανάθεση στον οικονομικό φορέα ΝΙΚΟΛΑΟ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ιπποκράτους 30, 164 62, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
(e-mail: sngpap@otenet.gr), της εκτέλεσης εργασιών επισκευής τριών (3) καναλιών απορροής όμβριών υδάτων και της
μαρμάρινης επικάλυψής τους, που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου της Βουλής, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην από Δεκεμβρίου 2021 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις
ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος,
ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας όπως ισχύουν.
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη ποσού δέκα
έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (16.665,60 €), ήτοι 13.440,00 € + 3.225,60 € για ΦΠΑ
[συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης, που αντιστοιχεί στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά
ευρώ και εξήντα λεπτών (2.777,60 €), ήτοι 2.240,00€ + 537,60€ για ΦΠΑ], σε βάρος του Ε.Φ. 1003-201-0000000 και
ΑΛΕ 2420301001 του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων χρήσεως 2022 (σχετική η από 10.03.2022 προσφορά
του αναδόχου).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των εργασιών εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των ανωτέρω εργασιών ή/και πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
δύναται να επιβληθούν στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς ΦΠΑ, επί της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων, επιβάλλεται ποινική ρήτρα πέντε τοις εκατό (5%).
Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
παρούσας απόφασης, εκτός αν αιτιολογημένα η Βουλή των Ελλήνων αποφασίσει άλλως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών
δεν στερεί από την Βουλή των Ελλήνων το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.
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 παρακολούθησης και παραλαβής η οποία αποτελείται από τους: α) Κατωπόδη Δημήτριο
(d.katopodis@parliament.gr) πρόεδρο, β) Σούμπλη Γεώργιο (g.soumplis@parliament.gr), γ) Τριχιά Νικόλαο
(n.trichias@parliament.gr) τακτικά μέλη, και δ) Φορούλη Αικατερίνη (k.forouli@parliament.gr) αν/κή πρόεδρο, ε) Ξενάκη
Ανθή (a.xenaki@parliament.gr) αν/κό μέλος, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής θα διώκεται
πειθαρχικά.
Καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει, εντός δεκαπέντε (15) 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 σύμβασης.
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη 16.665,60 € είναι
εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικού Φορέα
1003-201-0000000 και Α.Λ.Ε.
2420301001
πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με α/α 760 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής του Τμήματός μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 7.851,15 €
Αθήνα, 06/04/2022
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 Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου
8. Μέλη Επιτροπής
9. ΝΙΚΟΛΑΟ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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