Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.:16796

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Έχοντας υπόψη:

1.

τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», όπως ισχύει,

2.

τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4835
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009),

3.

τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β
195/05.02.2009),

4.

την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΔΕΟΔ 16025/6.2.2012 «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των χώρων του ΚΔΕΟΔ για το 2012 και με δυνατότητα παράτασης για ένα
(1) έτος,

5.

το από 15/3/2012 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

6.

τo γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 3/4/2012 σύμβασης (αριθμ. πρωτ. ΒΣ
12/3.4.2012), το οποίο ανεπιφύλακτα αποδέχθηκε η ανάδοχος δια της υπογραφής της
σύμβασης, το ΚΔΕΟΔ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να παρατείνει μονομερώς
τη διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ
στοιχείων για ένα (1) ακόμη έτος (από 01.01.2013 έως 31.12.2013), υπό τους ίδιους
όρους και συμφωνίες και προς τον σκοπό αυτό η διοίκηση του ΚΔΕΟΔ δύναται να
κοινοποιήσει σχετική απόφαση στην ανάδοχο, η οποία υποχρεούται να αποδεχθεί τη
παράταση αυτή

7.

την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ (συνεδρίαση υπ’ αριθμ.
169/15.2.2013, δια της οποίας εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης υπηρεσιών
καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ για ένα (1) έτος με την ατομική

επιχείρηση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΙΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ» και εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής του
ΚΔΕΟΔ να εκδώσει τη σχετική απόφαση

8.

την με αριθμ. 3624/20.2.2013 απόφαση ανάληψης δέσμευσης του Διευθυντή του
ΚΔΕΟΔ δια της οποίας δεσμεύεται το ποσό των 7.232,40 ευρώ στον προϋπολογισμό του
ΚΔΕΟΔ και στον ΚΑ 62.00 για τη πληρωμή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την παράταση της σύμβασης καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ από
την εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΙΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

1.

Η καθαριότητα των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ, ανατίθεται στην ατομική επιχείρηση
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΙΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ», έναντι του μηνιαίου ποσού των 490 ευρώ
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και δεσμεύσεις της από 3/4/2012
σύμβασης.

2.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει την 01.01.2013 και λήγει την 31.12.2013.

3.

Κατά τα λοιπά, η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού
Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009) και τους ειδικότερους όρους και
ρυθμίσεις της από 3/4/2012 συναφθείσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
(αριθμ. πρωτ. ΒΣ 12/3.4.2012).
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