Θεσσαλονίκη, 10 Ιανουαρίου 2014
Αρ.πρωτ: 17775

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. τη μικρή προεκτιμώμενη αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης που δε δημιουργεί διασυνοριακό
ενδιαφέρον, αλλά και δε δικαιολογεί τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού
5.

την ανάγκη για την ετήσια ασφάλιση του επιβατηγού οχήματος μεταφοράς προσωπικού του
ΚΔΕΟΔ με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΖ1652

6.

την από 13.12.2013 προσφορά της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «Allianz
Ελλάς», εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λ. Αθηνών αριθμός 110 και εκπροσωπείται νόμιμα,

7. τις από 17.12.2013 προσφορές της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΕΠΕ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ», η οποία δρα ως μεσίτης ασφαλιστικών υπηρεσιών,
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πολυτεχνείου αριθμός 45 και εκπροσωπείται νόμιμα
8.

τις εκ νέου από 03.01.2014 προσφορές της ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ, οι οποίες αφορούν στην ασφαλιστική
εταιρία ΑΧΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 48 και
εκπροσωπείται νόμιμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την ανάθεση της ασφάλισης του επιβατηγού οχήματος μεταφοράς προσωπικού του ΚΔΕΟΔ
τύπου FORD TRANSIT με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΖ1652 στην ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ σε συνεργασία με
την ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, έναντι συνολικού ετήσιου ασφαλίστρου 767,72€, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους και δεσμεύσεις της 03.01.2014 προσφοράς (1 η ασφαλιστική πρόταση) της
αναδόχου.
2.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δωδεκάμηνη, ήτοι από 01.01.2014 έως 31.12.2014

3. 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 από 03.01.2014 προσφοράς της αναδόχου ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ.

Ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ
Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

