
 

         

 

   Θεσσαλονίκη,  23 Σεπτεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ. 19722 

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 πδ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου»  

5. το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ ΚΔΕΟΔ  στη Συνεδρίαση 176/29.05.2015 (θέμα 11ο), 

όπου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης  

6. την με αριθμ. πρωτ. Λ 5770/01.07.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Διευθυντή ΚΔΕΟΔ 

7. την με αριθμό 19588/20.07.2015 απόφαση του Διευθυντή ΚΔΕΟΔ, με την οποία 

εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση σύμβασης 

με τίτλο «Τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Κέντρου Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου του έτους 2014 από ορκωτούς λογιστές» 

8. την με αριθμό πρωτ. ΚΔΕΟΔ 19669/02.09.2015 προσφορά της «KRESTON PRIME 

AUDIT ΙΚΕ» 

9. το από 03.09.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. την ανάθεση στην «KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ» της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Κέντρου Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου του έτους 2014 από ορκωτούς λογιστές στην 

«KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ» έναντι αμοιβής τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200€) 

πλέον ΦΠΑ.  

2. την πρόσκληση του νόμιμου εκπροσώπου της «KRESTON PRIME AUDIT ΙΚΕ» να 

προσέλθει στην έδρα του ΚΔΕΟΔ εντός 5 ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας 

για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα την φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητά της. 

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

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

 

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός 

 


