
 

 

 

            
Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2015 

Αρ. Πρωτ: 19121  

 

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 ανάγκη για την ετήσια ασφάλιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του 

Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 

5. τις από 14.01.2015 και 20.01.2015 προσφορές της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», η 

οποία υποβλήθηκε μέσω της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 

«ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», που δρα ως μεσίτης ασφαλιστικών 

υπηρεσιών, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πολυτεχνείου αριθμός 45 και 

εκπροσωπείται  νόμιμα και ειδικότερα: 

6. τη με αρ.πρωτ. 19101/14.01.2015 προσφορά της εταιρίας της ασφαλιστικής εταιρίας 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Συγγρού 103-105 και 

εκπροσωπείται νόμιμα, ύψους 3.035,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

7. τη με αρ.πρωτ. 19102/14.01.2015 προσφορά της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΧΑ, που 

εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 48 και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ύψους 2.745,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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8. τη με αρ.πρωτ. 19116/20.01.2015 προσφορά της ασφαλιστικής εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κηφισίας 274 και εκπροσωπείται 

νόμιμα, ύψους 2.718,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την ανάρτηση για δέκα (10) ημέρες στο διαδίκτυο της πρόθεσης για ανάθεση της 

ετήσιας σύμβασης ασφάλισης των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ στην ασφαλιστική 

εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, έναντι συνολικού ετήσιου ποσού 2.718,00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και δεσμεύσεις της 

από 20.01.2015 προσφοράς της αναδόχου μέσω της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης 

με την επωνυμία «ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». 

 
 

Ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ 
 
 
 
 

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός 
 


