
 

 

      

    Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2010 

Αρ. Πρωτ. : 14494 

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 υφίσταται ανάγκη να συντηρηθεί η λογισμική εφαρμογή του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του ΚΔΕΟΔ από την 
εταιρία που το έχει προμηθεύσει, υπό την έννοια της παροχής νέων εκδόσεων 
της ίδιας εφαρμογής και τη συντήρηση του συστήματος σε περίπτωση βλαβών 
(πχ επανεγκατάσταση της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων, ανακατασκευή 
και αποκατάσταση αρχείων κλπ) 

7. το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση της ως άνω ανάγκης μπορεί να καλυφθεί με 
επάρκεια και ποιότητα από την εταιρία UNISYSTEMS AE η οποία αποτελεί και 
την προμηθεύτρια εταιρία του λογισμικού προγράμματος 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, για 10 ημέρες, της πρόθεσής μας να 
αναθέσουμε στην εταιρία με την επωνυμία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, 
οδός Αλ. Πάντου 19-23, Τ.Κ. 176 71, την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης της 

 

 



 

λογισμικής εφαρμογής του «Oλοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθήκης» 
του ΚΔΕΟΔ, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2010 έως 31.12.2010, αξίας 1.500,00 
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% 345,00 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 1.845,00 ευρώ.   

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα – Ρεγκάκου 


