Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2013
Αρ. Πρωτ. 17438
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 του Κέντρου Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 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 Καταστάσεως Προσωπικού 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.
4826/ΔΙΟΕ231 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β
195/05.02.2009)
4. το γεγονός ότι το ΚΔΕΟΔ έχει αναλάβει με την από 11.07.2013 σύμβαση να υποστηρίξει
νομικά και τεχνικά τη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο προετοιμασίας και
δημοπράτησης των ακόλουθων δύο διαγωνισμών: α) αναβάθμιση εξοπλισμού
(υλικού/hardware,
λογισμικό
συστήματος/system
software,
δικτυακός
εξοπλισμός/network infrastructure) και β) παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΒτΕ
5. το άρθρο 5 β) του Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β 195/5.2.2009), το οποίο
προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά
από κατάλληλη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης αγοράς και αιτιολόγηση
6. το γεγονός ότι οι μόνιμοι επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΔΕΟΔ δεν επαρκούν για την
κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης των ανωτέρω διαγωνισμών, ιδίως διότι απαιτούνται
εξειδικευμένες γνώσεις υπηρεσιών πληροφορικής
7. το γεγονός ότι η εταιρία KPMG Σύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία εξειδικεύεται στη παροχή
τεχνικής υποστήριξης φορέων στο τομέα της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, για 10 ημέρες, της πρόθεσης του ΚΔΕΟΔ να αναθέσει
στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία KPMG Σύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία, η οποία εδρεύει στην
Αθήνα επί της οδού Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342 Αγία Παρασκευή, νομίμως εκπροσωπούμενης
από τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, την τεχνική υποστήριξη του ΚΔΕΟΔ
στο πλαίσιο εκτέλεσης της από 11.07.13 σύμβασής του με τη Βουλή των Ελλήνων. Η αμοιβή του
τεχνικού συμβούλου για τις εν λόγω υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ανέρχεται στο ποσό των
15.000,00, πλέον ΦΠΑ 23%. Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί με τη ματαίωση ή το πέρας των ως δύο
διαγωνισμών της Βουλής των Ελλήνων.
Ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

