Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 19586
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Έχοντας υπόψη:
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
τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με τη με αριθμό
142/27.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την με
αριθμό 4835 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009)
το άρθρο 5 β του Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β 195/5.2.2009), το
οποίο προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά
από κατάλληλη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης αγοράς και αιτιολόγηση
το γεγονός ότι προκειμένου το ΚΔΕΟΔ να αντεπεξέλθει με συνέπεια στο
επιστημονικό του έργο κρίνεται απαραίτητο να υφίσταται η κατάλληλη τεχνική υποδομή
και υποστήριξη
το γεγονός ότι η εταιρία SOFTWAYS Hellas A.E. εξειδικεύεται στη παροχή ενός
ολοκληρωμένου συστήματος ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών του διαδικτύου
την με αριθμό πρωτ. 19112/16.01.2015 προσφορά της εταιρίας SOFTWAYS
Hellas A.E., η οποία απεστάλη στο ΚΔΕΟΔ την 16.01.2015
την από 25-5-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διευθυντή του ΚΔΕΟΔ
με αριθμό πρωτ.: Λ 5679
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, για 10 ημέρες, της πρόθεσης του ΚΔΕΟΔ να
αναθέσει στην εταιρία SOFTWAYS Hellas A.E, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της
οδού Πρασακάκη 97 και Σκουφά 3, Πυλαία, ΤΚ 555 38, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον
κύριο Δαμιανό Γεωργιάδη, υπεύθυνο πωλήσεων, τις υπηρεσίες υποστήριξης του
λογισμικού, οι οποίες περιλαμβάνουν νέες εκδόσεις των εφαρμογών, δημιουργία νέων
σελίδων, αλλαγές σε σελίδες του κόμβου, τηλεφωνική υποστήριξη για οποιοδήποτε
πρόβλημα και παροχή συμβουλών σε θέματα νέων τεχνολογιών του διαδικτύου. Το
συνολικό κόστος των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 710 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
23% και ως χρόνος παροχής τους ορίζεται το διάστημα από 1/1/2015 – 31/12/2015.
Ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ

Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

