
 

 

      

    Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2009 

Αρ. Πρωτ. : 13410 

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

6. το γεγονός ότι το ΚΔΕΟΔ συνεργάζεται ήδη με την εταιρία Εκδοτική Βορείου 
Ελλάδος ΑΕ, η οποία έχει κάνει το δημιουργικό του περιοδικού ΔηΣΚΕ, διαθέτει 
τις μακέτες ως εκ τούτου είναι οικονομικά συμφέρουσα η συνέχιση της έκδοσης 
του περιοδικού από την ως άνω εταιρία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, για 10 ημέρες, της πρόθεσής μας 
να αναθέσουμε στην εταιρία με την επωνυμία Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ 
την έκδοση τριών τευχών του περιοδικού ΔηΣΚΕ για το έτος 2010 κατ’ 
ανώτατο όριο μέχρι το ποσό των 15.000,00€, πλέον ΦΠΑ 23%. 

2. την ανάθεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος 
ΑΕ μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

 

 

Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα – Ρεγκάκου 

 

 


