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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 756 πράξης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Στο Ηράκλειο, σήμερα 10.04.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε νομίμως σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου
της.
Παρόντες:
Απόντες:
Εμμανουήλ Τσικνάκης, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Κουδουμάς, Αντιπρόεδρος
Θρασύβουλος Μανιός, Μέλος
Ευάγγελος Τσουκάτος, Μέλος
Γεώργιος Κριτσωτάκης, Μέλος (σε αναπλήρωση του κ. Ιωάννη Χλιαουτάκη)
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Μέλος (σε αναπλήρωση του κ. Εμμανουήλ Μαραβελάκη)
Θέμα Α3: Προμήθειες δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνοντας υπόψη της το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», αποφάσισε τα εξής: α) να τροποποιήσει την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία
προμηθειών ειδών και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την απλοποίηση των
διαδικασιών στο βαθμό που επιτρέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και β) την έκδοση, ανάρτηση και
αποστολή της παρακάτω ανακοίνωσης και των απαιτούμενων συνοδευτικών πρότυπων εγγράφων.
«Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις
και εφαρμογή του νέου ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) για τις
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Σε εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Α) Διαδικασία απευθείας ανάθεσης
Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία ανά κατηγορία δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ,
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Β) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
Το ΚΗΜΔΗΣ που συστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, έχει ως
σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες (προμηθειών και
υπηρεσιών) του Ν.4412/2016, οι οποίες διενεργούνται είτε με τη σύναψη γραπτής σύμβασης είτε προφορικής, εκτιμώμενης αξίας
ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ανά κατηγορία δαπάνης. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρούνται από τις
αναθέτουσες αρχές (ΕΛΚΕ) όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων:
α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αιτημάτων για εκτέλεση της δαπάνης και της έγκρισής της
από το αρμόδιο όργανο διοίκησης.
β) του συμφωνητικού ή σύμβασης. Είναι υποχρεωτική η καταχώριση της σύμβασης ή του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, στο
στάδιο σύναψης και ΠΡΙΝ από την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης.
γ) κάθε εντολής πληρωμής, δηλαδή καταχωρούνται όλες οι εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων.
Οι Εντολές Πληρωμής μετά τον έλεγχό τους θα αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στη συνέχεια στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την
πληρωμή τους. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφος Ε’ «Συνέπειες μη
καταχώρισης»: η μη καταχώριση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και η μη αναφορά του Αριθμού
Διαδικτυακής Ανάρτησης - ΑΔΑ καθιστούν τη δαπάνη «μη κανονική».
Ως εκ τούτου, βάσει των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να εναρμονιστούμε με το νέο νόμο, είμαστε υποχρεωμένοι να
τροποποιήσουμε την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία προμηθειών ειδών και υπηρεσιών με στόχο την
αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την απλοποίηση των διαδικασιών στο βαθμό που επιτρέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Γ) Έγκριση δαπάνης-Απόφαση ανάθεσης
Η διαδικασία της απόφασης ανάθεσης δεν αντικαθιστά τη διαδικασία έγκρισης της δαπάνης.
Δ) Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής
Καθώς σύμφωνα με το Ν.4412 απαιτείται πρακτικό παραλαβής για κάθε προμήθεια, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει η Επιτροπή
Ερευνών να εγκρίνει-ορίσει Επιτροπή Παραλαβής για όλα τα έργα. Προς τούτο, καλούνται οι Ε.Υ. να καταθέσουν την προτεινόμενη
σύνθεση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου τους (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη οριστεί), που θα πρέπει να περιλαμβάνει 3
τακτικά (μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος ο Ε.Υ.) και 3 αναπληρωματικά μέλη.
Ε) Κατάθεση Τιμολογίου
Τα τιμολόγια που θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού θα πρέπει, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ, να
συνοδεύονται από:
α) Τη σχετική Απόφαση ανάθεσης.
β) Πρακτικό παραλαβής, υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου.
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Η Επιτροπή Ερευνών στη με αρ. πράξης 756/10.04.2017 συνεδρίασή της αποφάσισε ότι τα αιτήματα έκδοσης απόφασης
απευθείας ανάθεσης και έγκρισης της αντίστοιχης δαπάνης μέχρι του ποσού των 999,99 € (πλέον ΦΠΑ) θα εγκρίνονται από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών με απόφασή του, ενώ αιτήματα από 1.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) και άνω θα εγκρίνονται
από την Επιτροπή Ερευνών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ο νόμος 4412/2016 προβλέπει τα παρακάτω:
Άρθρο 72, παρ. 1α. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).
Άρθρο 72, παρ.1β. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).
Άρθρο 73, παρ. 1α. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας υπάρχει
σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 1α-1στ.
Άρθρο 73 παρ. 2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση… β) μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορές έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Άρθρο 73 παρ. 3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση: α) από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής
ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς..»
Άρθρο 84 παρ. 2. …ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι τρεις. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται
πρέπει να είναι επαρκής, ώστε δια εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων
τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων.
Άρθρο 118, παρ.1. Όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ επιτρέπεται
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Άρθρο 118, παρ. 2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 120. Χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους υποψήφιους της
πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.
Άρθρο 118, παρ.3. Υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής είναι η δημοσίευση της απόφασης απευθείας ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η
απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής.
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της.
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
Άρθρο 118, παρ.4. Η σύμβαση είναι αυτοδικαίως άκυρη αν παραβιασθεί η υποχρέωση της ανάρτησης. Η υποχρέωση ανάρτησης
στο ΚΗΜΔΗΣ αφορά Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και
ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Άρθρο 120, παρ. 3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ……..χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η
ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς…...
Άρθρο 221 παρ. 11β. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου.

Η απάντηση που έχει δοθεί από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για
τον ν 4412/2016» αρ. ερωτ. 31: « Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας και
ανεξαρτήτως αξίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των
άρθρων 118 και 328. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην
παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στα έγγραφα της σύμβασης..»
Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι όπου ανωτέρω αναφέρεται «δημόσια σύμβαση» νοείται η σύμβαση η οποία συνάπτεται
είτε γραπτώς είτε με ηλεκτρονικό μέσο ή ακόμη και προφορικά, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων.
Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες:
1. Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης μέχρι 999,99 € πλέον ΦΠΑ.
2. Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ μέχρι
20.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Διαδικασία για την 1η κατηγορία:
Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης μέχρι 999,99 € πλέον ΦΠΑ:
1. Δεν απαιτείται η υποβολή πρωτογενούς αιτήματος.
2.

-

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) ενός Έργου θα υποβάλει στην Επιτροπή Ερευνών αίτημα (υπόδειγμα Δ4 για ποσά έως
999,99 € πλέον ΦΠΑ στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.elke.teicrete.gr/ProtypaEggrafa.aspx) στο οποίο θα
επισυνάπτει:
την
πρόσκληση
υποβολής
προσφοράς
(υπόδειγμα
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΛΚΕ
(http://www.elke.teicrete.gr/ProtypaEggrafa.aspx) και το αποδεικτικό αποστολής αυτής με e-mail, fax κ.λ.π. και,
τις προσφορές (πρωτότυπες οικονομικές προσφορές, e-mail, fax, εκτυπώσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα κ.λπ.).
Στο αίτημα θα διευκρινίζεται και το κριτήριο ανάθεσης για την επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου για τον προσδιορισμό
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής.
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προμηθευτή/αναδόχου.
Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου (http://www.elke.teicrete.gr/ProtypaEggrafa.aspx)

3.

Μετά από έλεγχο του ΕΛΚΕ θα συζητείται και θα εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ η απευθείας ανάθεση η οποία
θα αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

4.

Θα κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η απόφαση
απευθείας ανάθεσης με τον αριθμό ΑΔΑ και θα μπορούν στη συνέχεια να προβούν στην πραγματοποίηση της
προμήθειας/παροχής υπηρεσίας και στην έκδοση του παραστατικού (δηλαδή τιμολογίου).

5.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προσκομίζει στον ΕΛΚΕ την εντολή πληρωμής με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά
έγγραφα/παραστατικά για την πληρωμή της δαπάνης.

6.

Θα εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής, θα αναρτάται από τον ΕΛΚΕ στo πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στη συνέχεια θα
διενεργείται η πληρωμή του.

Σε περίπτωση αποκλειστικής διάθεσης είδους, ο Ε.Υ. πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποκλειστικής διάθεσης από την
οντότητα που διαθέτει το είδος.
Διαδικασία για την 2η κατηγορία:
Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 1.000,00 € μέχρι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ:
1.

Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στην Επιτροπή Έρευνών για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί
να πραγματοποιήσει από 1.000€ πλέον ΦΠΑ έως 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ πρωτογενές αίτημα (υπόδειγμα στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ (http://www.elke.teicrete.gr/ProtypaEggrafa.aspx) .

2.

Το πρωτογενές αυτό αίτημα θα αναρτάται στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» κατόπιν ελέγχου του από τον ΕΛΚΕ.

3.

Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ερευνών αίτημα του Ε.Υ. και αναρτημένο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» θα αναρτάται
στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος (έγκριση δαπάνης).

4.

Θα κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο αριθμός ΑΔΑΜ
της εγκριτικού αιτήματος, προκειμένου να επισυνάπτεται σε όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω προμήθειας/παροχής
υπηρεσιών (π.χ. επιστολή για απευθείας ανάθεση, σύμβαση, εντολή) για να συσχετίζεται αυτή με το πρωτογενές αίτημα

5.

στο οποίο και αντιστοιχεί. Στη συνέχεια οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα μπορούν να προβούν στην αποστολή της
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στους υποψήφιους αναδόχους (υπόδειγμα διαβιβαστικό πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.elke.teicrete.gr/ProtypaEggrafa.aspx).
Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να
πραγματοποιήσει από 1.000€ πλέον ΦΠΑ έως 20.000€ πλέον ΦΠΑ, αίτημα με την χρήση υποδείγματος (Δ4 το οποίο είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.elke.teicrete.gr/ProtypaEggrafa.aspx) στο οποίο θα επισυνάπτονται:
α. η πρόσκληση υποβολής προσφοράς (π.χ. αποδεικτικό αποστολής αυτής με e-mail, fax κ.λπ.) και,
β. οι προσφορές (π.χ. e-mail, fax, εκτυπώσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα κ.λπ.).
γ.Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου (http://www.elke.teicrete.gr/ProtypaEggrafa.aspx)
Στο αίτημα θα διευκρινίζεται και το κριτήριο ανάθεσης για την επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου για τον προσδιορισμό
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής.
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προμηθευτή/αναδόχου.

6.

7.

Μετά από έλεγχο του ΕΛΚΕ θα συζητείται και θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών η απευθείας ανάθεση η οποία
θα αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ». Σύμφωνα με τον ν.4412/2016 στο μέλλον
θα εκδοθεί υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ θα αναρτώνται
αυτόματα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με άντλησή τους από την πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.
Θα κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η απόφαση
απευθείας ανάθεσης και θα καλούνται:
α) για ποσά κάτω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ, ανά κατηγορία δαπάνης και ανά προμηθευτή, να υλοποιήσουν την
προμήθεια/παροχή υπηρεσιών (έκδοση τιμολογίου) και

8.

9.

β) για ποσά άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ, ανά κατηγορία δαπάνης και ανά προμηθευτή, να προβούν στην υπογραφή της
σύμβασης σε συνεργασία με την υπηρεσία.
β1.
Θα αναρτάται η υπογεγραμμένη σύμβαση στο ΚΗΜΔΗΣ
β2.
Θα ενημερώνονται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μέσω e-mail σχετικά με την ανάρτηση της σύμβασης στο
«ΚΗΜΔΗΣ» (ΑΔΑΜ σύμβασης) προκειμένου να προχωρήσουν στην προμήθεια/παροχή υπηρεσίας (έκδοση
τιμολογίου).
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προσκομίζει στον ΕΛΚΕ την εντολή πληρωμής με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά
έγγραφα/παραστατικά για την πληρωμή της δαπάνης.
Θα εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής, θα αναρτάται από τον ΕΛΚΕ στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην πλατφόρμα
«ΚΗΜΔΗΣ» και στη συνέχεια θα διενεργείται η πληρωμή του.

Σε περίπτωση αποκλειστικής διάθεσης είδους, ο Ε.Υ. πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποκλειστικής διάθεσης από την
οντότητα που διαθέτει το είδος.
Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των ως άνω περιγραφόμενων διαδικασιών συνιστά καταστρατήγηση των διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, της διαφάνειας και της νομιμότητας της δαπάνης με συνέπεια η τελευταία να είναι μη επιλέξιμη.
Κατανοώντας ότι η σχετική Νομοθεσία επιφέρει πρόσθετες ενέργειες για επιπλέον διαδικασίες και φόρτο εργασίας τόσο στους Ε.Υ.
όσο όμως και στην υπηρεσία του ΕΛΚΕ ευελπιστούμε στη συνεργασία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επιτυχή εφαρμογή
του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε για την εκτέλεση των έργων που διαχειρίζεται ο
ΕΛΚΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΥ

