TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71410, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810-379315 Fax 2810-379340

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 773 πράξης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Στο Ηράκλειο, σήμερα 04.10.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε νομίμως σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης έπειτα από πρόσκληση
του Προέδρου της.
Παρόντες:
Εμμανουήλ Τσικνάκης, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Κουδουμάς, Αντιπρόεδρος
Θρασύβουλος Μανιός, Μέλος
Εμμανουήλ Μαραβελάκης, Μέλος
Ευάγγελος Τσουκάτος, Μέλος
Ιωάννης Χλιαουτάκης, Μέλος

Απόντες:
-

Θέμα Α1: Τροποποίηση απόφασης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφάσισε να τροποποιήσει τη με αρ. πράξης 756/Θ.Α3/10.04.2017
απόφασή της μερικώς ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμηθειών ειδών
και υπηρεσιών με στόχο την ευελιξία και την απλοποίηση διαδικασιών στο βαθμό που επιτρέπει το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο ως ακολούθως:
Σε έργα, των οποίων ο προϋπολογισμός, για μια συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών (π.χ. αναλώσιμα) δεν ξεπερνά
τα όρια της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή 20.000,00 € πλέον νόμιμου ΦΠΑ, η ανάθεση μπορεί να υλοποιηθεί με
βάση την παρακάτω διαδικασία:
-

Για δαπάνες μέχρι 999,00 € πλέον ΦΠΑ και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται κατάτμηση αντικειμένου,
κατατίθεται αίτημα στην Ε.Ε.&Δ. που συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών με
προσφορά από ένα και μόνο προμηθευτή, ώστε να εγκρίνει την ανάθεση και υλοποίηση της δαπάνης. Εάν
όμως υποβάλλει στην Ε.Ε.&Δ. προσφορά και άλλος ή άλλοι προμηθευτές τότε πριν την απόφαση ανάθεσης
και έγκρισης της δαπάνης θεωρούνται και αυτές παραδεκτές και γίνεται σύγκριση.

-

Για δαπάνες από 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ μέχρι και 10.000,00 πλέον ΦΠΑ και πάλι με την προϋπόθεση ότι δεν
γίνεται κατάτμηση αντικειμένου, κατατίθεται αίτημα στην Ε.Ε. για να καταχωρηθεί η απαίτηση στο ΚΗΜΔΗΣ
και στη συνέχεια ο Ε.Υ. έχει δύο δυνατότητες:
1. Πρόσκληση σε πιθανούς προμηθευτές, συλλογή τριών προσφορών (περιλαμβανομένων και
ηλεκτρονικών), επιλογή αναδόχου με βάση τη χαμηλότερη τιμή και κατάθεση απαραίτητων
δικαιολογητικών στην Ε.Ε.&Δ. ώστε να εγκρίνει την ανάθεση και να ζητήσει την παράδοση της
υπηρεσίας / αντικειμένου και την εξόφληση του αναδόχου. Σε περίπτωση που η δαπάνη υπερβαίνει
το ποσό των 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ απαιτείται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.
2. Ανάρτηση σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ και για διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών,
σχετικής περιγραφής αντικειμένου/υπηρεσίας και ανοιχτή πρόσκληση κατάθεσης προσφορών μέχρι
το τέλος της ανωτέρας χρονικής περιόδου. Στη συνέχεια επιλέγεται ο ανάδοχος με τη χαμηλότερη
προσφορά, ανεξάρτητα του αριθμού των προσφορών που θα συλλεχθούν. Από εκεί και πέρα η
διαδικασία παραμένει ως άνω.

-

Για δαπάνες από 10.001,00 € πλέον ΦΠΑ μέχρι και 20.000 πλέον ΦΠΑ και πάλι με την προϋπόθεση ότι δεν
γίνεται κατάτμηση αντικειμένου, οι παραπάνω δύο δυνατότητες παραμένουν ως έχουν, με τη διαφορά ότι ο
χρόνος παραμονής της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ είναι 10 ημερολογιακές ημέρες.

Η παραπάνω διαδικασία θα έχει ισχύ από 01/11/2017. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η απόφαση με αρ. πράξης
756/Θ.Α3/10.04.2017 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης με θέμα «Προμήθειες δημοσίου σύμφωνα με το Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΥ

