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       Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 2018  

                                                              Αρ. Πρωτ. : 24730 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του N. 717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «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 (ΦΕΚ Β 

195/05.02.2009) 

3. τη με αριθμ. 62960 – 12/6/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 343) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)» 

4. τη με αριθμ. Πρωτ. 23971/26-06-2018 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ της συνεδρίασης με αριθμ. 194/25-06-2018 με 

θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής συμβάσεων και διοικητικών εγγράφων 

στη Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ»  

5. το Ν. 4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τo 

άρθρο 118 αυτού 

6. τη με αριθμ. 65160/ΕΥΣΣΑ:1289/21.06.2016 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα: 1Η Τροποποίηση 

της απόφασης Ένταξης Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της 

Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, και της 

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5000291 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020»  
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7. την με αριθμό 191/14.12.2017 θέμα 4o απόφαση του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ με 

την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης 

8. την εισήγηση με αριθμ. Πρωτ. 24608/18.10.2018 της Διευθύντριας 

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προς την Διευθύντρια του 

ΚΔΕΟΔ 

9. την με αριθμό  Λ 9599/08.11.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

τη διενέργεια έρευνας αγοράς στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για 

την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του 

Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 

2018, εκτιμώμενης ποσότητας δώδεκα (12) τόνων, προϋπολογισθείσας αξίας 

12.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τη συνημμένη 

στην παρούσα και με αριθμό 2/2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

 

 

Καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/2018 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Το  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπόψη: 

 

1. τις διατάξεις του N. 717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «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 (ΦΕΚ Β 

195/05.02.2009) 

3. τη με αριθμ. 62960 – 12/6/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 343) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)» 

4. τη με αριθμ. Πρωτ. 23971/26-06-2018 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ της συνεδρίασης με αριθμ. 194/25-06-2018 με 

θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής συμβάσεων και διοικητικών εγγράφων 

στη Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ»  

5. τον Ν. 4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως το 

άρθρο 118 αυτού 

6. τη με αριθμ. 65160/ΕΥΣΣΑ:1289/21.06.2016 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα: 1Η Τροποποίηση 

της απόφασης Ένταξης Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της 

Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, και της 

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδικό ΟΠΣ 5000291 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020»  

7. τη με αριθμό 191/14.12.2017 θέμα 4ο απόφαση του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ με 

την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης 

8. την εισήγηση με αριθμ. Πρωτ. 24608/18.10.2018 της Διευθύντριας 

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προς την Διευθύντρια του 

ΚΔΕΟΔ 
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9. τη με αριθμό πρωτ. Λ 9599/08.11.2018   απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης  

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών να υποβάλλουν σφραγισμένες δεσμευτικές 

οικονομικές προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με σκοπό 

την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του ΚΔΕΟΔ κατά το έτος 2018.  

Η ποσότητα που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των αναγκών του ΚΔΕΟΔ κατά το 

έτος 2018 είναι περίπου 12 τόνοι. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την 

οριστική παραλαβή και εντός μηνός από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, 

εφόσον προσκομιστεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Η δαπάνη 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΔΕΟΔ με την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ. 

Το προμηθευόμενο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με 

εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Το ΚΔΕΟΔ διατηρεί το δικαίωμα 

να αποστείλει δείγμα πετρελαίου προς έλεγχο τήρησης ποιότητας στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους ή ανάλογο εργαστήριο με δαπάνες του προμηθευτή. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στον οικονομικό 

φορέα που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες τιμές 

επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 

λίτρου κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, όπως η μέση λιανική τιμή 

προσδιορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η προσφερόμενη τιμή έκπτωσης αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως και 

εκφράζεται σε ευρώ. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις (κράτηση υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, και ΦΓΚ 1%), τις οποίες πρέπει να 

συνεκτιμήσει κατά την κατάρτιση της οικονομικής του προσφοράς. Ο ΦΠΑ 

βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Τυχόν αλλαγή ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα 

αρχή. 

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή 
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με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 

και ώρα 13:00μμ στα γραφεία του ΚΔΕΟΔ στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής (ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1, ΤΘ 14, 55102 Καλαμαριά, αρμόδιες για 

πληροφορίες κ.κ. Μαντώ Παπανικολάου & Αικατερίνη Σγουρίδου στα τηλέφωνα 

2310 486901, 2310 486936, φαξ 2310 476366 και email kdeod@cieel.gr). 

Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής μέχρι 

την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση 

αυτή οι προσφέροντες παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους 

φροντίδα, εντός μηνός από την κατάθεσή τους, άλλως αυτές καταστρέφονται. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες 

ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής, γ) τον 

αριθμό της παρούσας πρόσκλησης, και δ) τα στοιχεία του αποστολέα.  

Στον φάκελο προσκομίζονται απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης 

τελευταίου μήνα (αφορά στο πρόσωπο του διαχειριστή, όταν το νομικό πρόσωπο 

του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο πρόσωπο του προέδρου, 

καθώς και όλων των μελών του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος 

είναι ΑΕ και στα πρόσωπα των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου και όσων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου, σε κάθε άλλη περίπτωση προσφέροντος νομικού προσώπου), 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.  

Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εμπεριέχει έναν σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, έχει τίτλο «Οικονομική προσφορά» και ως 

περιεχόμενο την οικονομική προσφορά, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το 

έντυπο του παραρτήματος Α.   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημέρες από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που 

ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια τη Τρίτη 20 

Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00μμ στα γραφεία του ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1, 

Καλαμαριά) από το αρμόδιο όργανο του ΚΔΕΟΔ. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά 

αυτοπροσώπως με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
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αντιπρόσωπο. 

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται στην έδρα της αναθέτουσας 

αρχής, κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με τον προμηθευτή προ 

τουλάχιστον 24 ωρών, με δαπάνες του αναδόχου και έκδοση όλων των νόμιμων 

παραστατικών, εντός 3 ημερών από την ανάθεση της προμήθειας. Η 

προσφερόμενη έκπτωση θα υπολογιστεί επί της διαμορφούμενης μέσης 

λιανικής τιμής λίτρου κατά την ημέρα της παράδοσής του. Η ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του υπό προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης γίνεται με 

ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.  

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται της ασκήσεως παντός νομίμου δικαιώματός 

της, εφόσον διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του 

πετρελαίου θέρμανσης. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα 

από αίτηση της αναθέτουσας αρχής, κάθε ποσότητα πετρελαίου που 

προμήθευσε, μέσα σε 5 ημέρες αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό 

καυσίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν υπερβαίνει το 5% της 

αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του 

ακατάλληλου πετρελαίου και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του 

ακατάλληλου βαρύνουν τον προμηθευτή. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου 

πετρελαίου προκλήθηκε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό της αναθέτουσας 

αρχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει  με δικές του δαπάνες 

τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και στο ΚΗΜΔΗΣ για διάστημα 7 ημερών, καθώς δεν απαιτείται ελάχιστος 

χρόνος δημοσιότητας λόγω της ιδιαίτερης μικρής οικονομικής αξίας της 

σύμβασης που εμπίπτει στις διατάξεις της απευθείας ανάθεσης. 

Κατά εκτελεστών πράξεων του ΚΔΕΟΔ είναι δυνατή η υποβολή ένστασης 

σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν.4412/2016. Κάθε διαφορά που ανακύψει κατά τη 

διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

 

Καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 2/2018 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς:  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 

Ικάρων 1, 55102  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

Σύμφωνα με την ………. πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη 

σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), για το έτος 2018, 

προσφέρω την παρακάτω τιμή: 

 

Είδος 

Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 

τιμής λίτρου του Τμήματος 

Εμπορίου (ολογράφως) 

Ποσοστό έκπτωσης επί 

της μέσης τιμής λίτρου 

του Τμήματος Εμπορίου 

(αριθμητικώς) 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

………………………………………….

………………………………………….

…………………. 

% 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παραπάνω πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

[υπογραφή- σφραγίδα] 
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