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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αθήνα, 6/5/2022
Πρωτ. 4922
Αριθμ.
Διεκπ. 3188

ΑΠΟΦΑΣΗ
για τη σελιδοποίηση και την παραγωγή καταλόγου και τριπτύχου (ελληνικού
και αγγλικού) καθώς και τη διαμόρφωση ψηφιακών αρχείων συνοδευτικού
υλικού που αφορούν στην έκθεση «Η μουσική των προσφύγων του 1922»
(προσωρινός τίτλος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Συντάγματος,
2. τις διατάξεις του άρθρου 167Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 παρ. 2, 7, 11, 12, 13, 19 παρ. 1δ) καθώς και τα
άρθρα του Κεφαλαίου ΣΤ´ του Οργανισμού του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (ΦΕΚ 31 Α´/26.02.2019), όπως ισχύει,
4. τις διατάξεις των άρθρων 1, 149 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής των
Ελλήνων (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/1997) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
430/261/16.01.2014 απόφαση (ΦΕΚ 111 Β΄/23.01.2014) του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων «Επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 164ΣΤ του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/1997), όπως ισχύει, σε αποφάσεις του
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κατά το άρθρο 167Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) Ιδρύματος
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», όπως ισχύει,
5. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει,
6. την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος κατά την 1η
συνεδρίαση (πρακτικό 1/21.01.2021) για τη διοργάνωση της έκθεσης «Η μουσική των
προσφύγων του 1922» (προσωρινός τίτλος),
7. την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος κατά την 6η
συνεδρίαση (πρακτικό 6/16.03.2022) με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ.
274/14.03.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Εκδόσεων και Ερευνητικών
Προγραμμάτων με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό για τη
σελιδοποίηση και παραγωγή καταλόγου και τριπτύχου, καθώς και τη διαμόρφωση
ψηφιακών αρχείων συνοδευτικού υλικού που αφορούν στην έκθεση «Η μουσική των
προσφύγων του 1922» (προσωρινός τίτλος),
8. την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής προσφορών, από την οποία
προέκυψε ως μειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΪ ΛΕΒΕΛ ΝΤΙΖΑΪΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «HIGH LEVEL DESIGN», με το υπ’
αριθμ. 471/12.04.2022 απαντητικό έγγραφο-προσφορά της,
9. το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος της Βουλής για το έτος 2022,
προβλέπεται και υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση με κωδικό Β1.122,
απ ο φα σί ζ ουμ ε
Α) αναθέτουμε το έργο της σελιδοποίησης και της παραγωγής καταλόγου και
τριπτύχου (ελληνικού και αγγλικού) καθώς και της διαμόρφωσης ψηφιακών αρχείων
συνοδευτικού υλικού που αφορούν στην έκθεση «Η μουσική των προσφύγων του
1922» (προσωρινός τίτλος) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΪ ΛΕΒΕΛ ΝΤΙΖΑΪΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «HIGH LEVEL DESIGN»,
που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 10, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, με Α.Φ.Μ.
801424970, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αντί του ποσού των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων
τριάντα ευρώ (12.930,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι του συνολικού ποσού των δεκαέξι
χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (16.033,20€), όπως προκύπτει από το
σχετικό υπ᾽ αριθμ. 471/12.04.2022 απαντητικό έγγραφο-προσφορά της.
Β) συγκροτούμε επιτροπή παραλαβής του εν θέματι έργου, η οποία αποτελείται από
τους υπαλλήλους του Ιδρύματος: Άννα Καραπάνου, ως πρόεδρο, Γεώργιο
Σταθακόπουλο, ως τακτικό μέλος, Χρήστο Χριστίδη, ως τακτικό μέλος, Αικατερίνη
Γεωργοπούλου, ως αναπληρώτρια πρόεδρο, και Καλλιόπη Τζωρτζάτου, ως
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αναπληρωματικό μέλος, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την
υποβολή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.
Η ανάδοχος καλείται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης να προσέλθει στο Τμήμα Οικονομικών του Ιδρύματος της Βουλής για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, ημιώροφος,
γραφείο 1) για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Κοινοποίηση:

Α. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γραφείο Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
Β. ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. Γραφείο Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Διεύθυνση Υπηρεσιών
3. Τμήμα Οικονομικών
4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
5. Τμήμα Εκδόσεων και Ερευνητικών Προγραμμάτων
6. Αναφερόμενους
7. Εταιρεία ΧΑΪ ΛΕΒΕΛ ΝΤΙΖΑΪΝ (info@highleveldesign.gr)
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