
Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ.:16806 

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 2/2012 πρόσκληση υποβολής προσφορών για 
προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης του ΚΔΕΟΔ για το 2012 με δυνατότητα 
παράτασης για ένα (1) έτος»,

5. το  με  αρθμ.  1/02.-3.2012  πρακτικό  Νο1  της  Επιτροπής  Διενέργειας 
Διαγωνισμού του ΚΔΕΟΔ, με το οποίο διαπιστώθηκε ότι  δεν υποβλήθηκαν 
προσφορές και αποφασίσθηκε η αναζήτηση προσφορών με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης.

6. τη  με  αριθμ.  16079/05.03.2012  πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  σε 
συνέχεια του πρακτικού 1 της Επιτροπής

7. τις  με  αριθμ.  πρωτ.  ΚΔΕΟΔ  16082/06.03.2012  και  16090/08.03.2012 
υποβληθείσες προσφορές

8. το από 16.3.2012 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του 
ΚΔΕΟΔ

9. την με αριθμ. πρωτ. 16150/30.3.2012 απόφαση του Διευθυντή του ΚΔΕΟΔ 
για ανάθεση της σύμβασης προμήθειας  πετρελαίου θέρμανσης του ΚΔΕΟΔ 
στην  ατομική  επιχείρηση  «Μοτσάνος  Ηλ.  Ιωάννης»  για  το  έτος  2012  με 
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος 

10. τo γεγονός ότι, σύμφωνα με τον 2ο όρο της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΔΕΟΔ 2/2012 
πρόσκλησης,  τον  οποίο  ανεπιφύλακτα  αποδέχθηκε  η  ανάδοχος  δια  της 
υποβολής  της  με αρθμ.πρωτ. 16090/08.03.2012 προσφοράς της, το ΚΔΕΟΔ 
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να παρατείνει μονομερώς τη διάρκεια 
της σύμβασης ασφάλισης των ανωτέρω περιουσιακών 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

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την παράταση της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του ΚΔΕΟΔ από 
την ατομική επιχείρηση «Μοτσάνος Ηλ.  Ιωάννης»,  υπό τους κάτωθι  όρους και 
συμφωνίες:

1.  Η αμοιβή της αναδόχου υπολογίζεται σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
της, δηλαδή με ποσοστό έκπτωσης 2,1% επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης 
πετρελαίου της αρμόδιας Διεύθυνσης Εμπορίου Θεσσαλονίκης. Στο συμβατικό 
τίμημα  περιλαμβάνονται  όλα  τα  σχετικά  με  την  υλοποίηση  της  συμφωνίας 
έξοδα. 

2. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης ενεργείται στην έδρα της αναθέτουσας 
αρχής,  κατόπιν  παραγγελίας  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της,  κατά  τις 
εργάσιμες  μέρες  και  ώρες  των  υπηρεσιών  της  και  κατόπιν  προηγούμενης 
συνεννόησης  με  την  ανάδοχο,  προ  τουλάχιστον  24  ωρών.  Η  ποιοτική  και 
ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται με 
ευθύνη του υπαλλήλου που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

3. Η πληρωμή της αναδόχου γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, με 
την έκδοση και προσκόμιση των νομίμων. Η πληρωμή γίνεται σε εύλογο χρόνο, 
απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, και πάντως 
μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία και την 
παρούσα πρόσκληση ελέγχων.

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

5. Κατά  τα  λοιπά,  η  εκτέλεση  της  σύμβασης  υπόκειται  στις  διατάξεις  του 
Κανονισμού  Προμηθειών  του  ΚΔΕΟΔ  (ΦΕΚ  Β  195/05.02.2009),  της 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους και ρυθμίσεις  της υπ’ 
αριθμ. 2/2012   πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της με αριθμ. πρωτ. 
16090/08.03.2012 προσφοράς της αναδόχου «Μοτσάνος Ηλ. Ιωάννης»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός
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