Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 19259

ΑΠΟΦΑΣΗ
O 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

τροποποιήθηκαν,

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
2. τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως ΚΔΕΟΔ που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008 απόφαση του ΔΣ 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 Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
142/27.05.2008 απόφαση του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β
195/05.02.2009)
4. τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/19.01.1995) «Προμήθειες του δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
5. τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
6. τις διατάξεις του πδ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου»
7. τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
8. την με αριθμό 174/19.12.2014 απόφαση του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης
9. την με αριθμό 19087/12.01.2015 απόφαση του Διευθυντή ΚΔΕΟΔ, με την οποία
εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ

10. την με αριθμό πρωτ. ΚΔΕΟΔ 19222/12.02.15 προσφορά του κ. Ευαγγέλου Αποστόλου
11. το από 12.02.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται την
ανάθεση στον κύριο Απόστολο Ευαγγέλου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας προς το ΚΔΕΟΔ έναντι μηνιαίας αμοιβής διακοσίων δέκα ευρώ (210€)
πλέον ΦΠΑ .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. την ανάθεση στον κύριο Απόστολο Ευαγγέλου – Συνεργείο Καθαρισμού, που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη (Καραϊσκάκη 3, Νέα Μάλγαρα. Τ.Κ. 57 300, ΑΦΜ 128929254 ΔΟΥ
Ιωνίας) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας προς το ΚΔΕΟΔ, έναντι
μηνιαίας αμοιβής διακοσίων δέκα ευρώ (210€) πλέον ΦΠΑ .
2.

την πρόσκληση του κυρίου Αποστόλου Ευαγγέλου να προσέλθει στα γραφεία του
ΚΔΕΟΔ εντός 5 ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας για την υπογραφή της
σύμβασης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της.

3.

την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ και όπου αλλού απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

