
 

 

     Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2015 

                                                                        Αρ. Πρωτ.: 19845 

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 τροποποιήθηκαν, 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 

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. το άρθρο 5 β) του Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β’195/05.02.2009), 

το οποίο προβλέπει την δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης μετά από κατάλληλη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης αγοράς και 

αιτιολόγηση 

5. το γεγονός ότι το ΚΔΕΟΔ ζήτησε και έλαβε οικονομικές προσφορές από τις 

επιχειρήσεις Ι. Μότσανος (α/π 19834/29.10.2015), Ν. Δαλούσης (α/π 

19840/30.10.2015) και 19842 (α/π 19842/30.10.2015), προκειμένου να 

προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης για το υπόλοιπο του έτους 2015 

6. την μικρή προεκτιμώμενη αξία ανάθεσης, η οποία προϋπολογίζεται ότι δεν θα 

υπερβεί τις 8.000€, πλέον ΦΠΑ  

7. το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση της ανάγκης του ΚΔΕΟΔ για προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης για το έτος 2015 μπορεί να καλυφθεί με επάρκεια και ποιότητα από 

την επιχείρηση Ι. Μοτσάνος, η οποία προσέφερε συγκριτικά τη χαμηλότερη τιμή 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, για 10 ημέρες, της πρόθεσής μας να 

αναθέσουμε στον Μότσανο Ιωάννη του Ηλία, έμπορο καυσίμων (1ο χλμ Λαγκαδά-

Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 064315717 - ΔΟΥ Λαγκαδά), την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης ποσότητας δέκα (10) τόνων, αξίας οχτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός 

 

 


