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Ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 20305/11736 - 11/12/19 απόφασης 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

"Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) καμερών για την επέκταση του συστήματος επιτήρησης και 

καταγραφής του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Υ.Α.Β.Ε."  
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β') και ειδικότερα το άρθρο 149, παρ. 2, όπως ισχύει.  

 

2. Τον Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει. 

 

3. Το από 11.11.2019 Εισηγητικό Σημείωμα της Υ.Α.Β.Ε. προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων με θέμα "Μέτρα 

ασφαλείας - εγκατάσταση καμερών στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων". 

 

4. Την ανάγκη προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης έξι (6) καμερών (τρεις τύπου MIC & τρεις 

τύπου Autodome), υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας λειτουργίας καθώς και εξοπλισμού επέκτασης του συστήματος 

επιτήρησης και καταγραφής του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στο Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.Επ.) της 

Υ.Α.Β.Ε. στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 23422/18.11.2019 υπηρεσιακό σημείωμα - 

τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής των 

Ελλήνων. 

 

5. Την με α/α 1882 ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός 

Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 3120389001 οικονομικού έτους 2019, στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού. 

 

6. Το γεγονός ότι εξουσιοδοτείται ο Γεν. Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
Αποφασίζουμε 

 
    την ανάθεση στην εταιρία SIMON TECHNOLOGIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αδελφών Κυπραίου 138 & Γαίας 1, 192.00, ΕΛΕΥΣΙNA (e-mail: 

y.tsagourna@simon-technologies.com), της προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης έξι (6) καμερών 

(τρεις τύπου MIC & τρεις τύπου Autodome), υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας λειτουργίας καθώς και εξοπλισμού 

επέκτασης του συστήματος επιτήρησης και καταγραφής του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στο Κέντρο 

Επιχειρήσεων (Κ.Επ.) της Υ.Α.Β.Ε. στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στο 

υπ' αριθμ. 23422/18.11.2019 υπηρεσιακό σημείωμα - τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος 

Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων. 

    Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη ποσού 

σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (42.160,00 €), ήτοι 34.000,00 € + 8.160,00 € για ΦΠΑ, σε βάρος του 

λογαριασμού 3120389001 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής των Ελλήνων χρήσεως 2019 (σύμφωνα με την από 

11.11.2019 προσφορά της αναδόχου).     

ΑΔΑ: 0Ι-0679



ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
 

    Καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Βασ. Σοφίας 11, 5ος όροφος, 

γρ. 517) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

    Η ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

    Ως χρόνος προμήθειας, παράδοσης και εγκατάστασης όλων των ανωτέρω ειδών ορίζονται οι δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

    Η ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει λεπτομερή εκπαίδευση προς το προσωπικό ασφαλείας αναφορικά με τη 

λειτουργία και το χειρισμό των εγκατεστημένων συστημάτων, διάρκειας συνολικά τεσσάρων (4) ωρών. 

    Ως χρόνος εγγύησης των ανωτέρω ειδών ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία 

παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. 

    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 η οποία αποτελείται από τους: α) Πορίχη Δημήτριο, πρόεδρο, β) Συμεωνίδη Γεώργιο, γ) 

Θεοχάρη Ιωάννη, τακτικά μέλη και δ) Μποζίκα Γεώργιο, ε) Χατζηαδάμ Αθανάσιο, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη 

βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, καθώς και την κοινοποίησή του στη ν 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κάθε υπαίτια 

καθυστέρηση υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής θα διώκεται πειθαρχικά. 

     Με την παρούσα εξουσιοδοτείται ο Γεν. Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη 42.160,00 €  είναι 
εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικού Φορέα 

1003-201-0000000 και Α.Λ.Ε.  3120389001 
πίστωσης. 

Καταχωρήθηκε με α/α 1882 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής του Τμήματός μας. 

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 9.527,07 €  

Αθήνα, 27/11/2019 
Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού 

 
   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ 

  
 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

 

  

 

  

 

 

 

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 Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας  

8. Υ.Α.Β.Ε. 

9. Μέλη Επιτροπής  

10. SIMON TECHNOLOGIES AE             
 

Σ.Α.__2912_2019 _OPS           

a.s__28/11/2019    
Πληροφορίες: 2103692125 
 

 
 
 

 

ΑΔΑ: 0Ι-0679


