Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 14004
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 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’ 195/5.2.2009),
το οποίο προβλέπει την δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης μετά από κατάλληλη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης αγοράς
και αιτιολόγηση

5.

την ιδιαίτερα μικρή προεκτιμώμενη αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης και τη
φύση του αντικειμένου της που δεν δημιουργούν διασυνοριακό ενδιαφέρον

6.

το γεγονός ότι ενόψει των αλλαγών στους συντελεστές ΦΠΑ υφίσταται άμεση
ανάγκη να παραμετροποιηθεί το λογισμικό πρόγραμμα λογιστικών υπηρεσιών
του ΚΔΕΟΔ

7.

το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση της ανάγκης παραμετροποίησης του λογισμικού
προγράμματος λογιστικών υπηρεσιών του ΚΔΕΟΔ μπορεί να καλυφθεί με
επάρκεια και ποιότητα από την εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ
Α.Ε. η οποία αποτελεί και την προμηθεύτρια του λογισμικού προγράμματος

8.

το γεγονός ότι ως βάση τιμής μονάδας λαμβάνεται υπόψη η προσφορά των
65€/ώρα της από 01.12.2008 σύμβασης μεταξύ του ΚΔΕΟΔ και της εταιρίας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, για 10 ημέρες, της πρόθεσής μας να
αναθέσουμε στην εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Δημ. Αντώνη Τρίτση 32, με ΑΦΜ
099358059 - ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, την παραμετροποίηση του λογισμικού

προγράμματος λογιστικών υπηρεσιών του ΚΔΕΟΔ, σύμφωνα με τις αλλαγές στους
συντελεστές ΦΠΑ, με τιμή μονάδας 65,00 ευρώ ανά ώρα και για σύνολο 9 ωρών,
ήτοι με αξία 585,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 21% 122,85 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας
707,85 ευρώ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα – Ρεγκάκου

