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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

Πληροφορίες: Σγαρδέλη Α. 
Τηλ: 210-9201514 
Fax: 210-9201360       Αθήνα, 05-10-2022 
Email: a.sgardeli@panteion.gr      Αρ. Πρωτ. 16585 

       Προς: Επιστημονικά Υπεύθυνους 

Θέμα: «Προσαρμογή των διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 

4957/2022» 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης στην 3η Συνεδρίασή της στις 27/09/2022 ακαδ. Έτους 2022-2023 

λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για το ανωτέρω θέμα, και ειδικότερα: 

1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-

2016). 

2. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» (ΦΕΚ Α’36/2021). 

3. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 

ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’141/2022). 

Όρισε τη διαδικασία που θα ισχύσει με την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου.  

Ειδικότερα εξειδικεύεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1η: Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 0€ μέχρι 10.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ 

2η : Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 10.000,01€ μέχρι 

30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

3η : Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 30.000,01€ πλέον 

ΦΠΑ και άνω. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

1. Η προμήθεια ειδών και υπηρεσιών πραγματοποιείται αυτοτελώς ανά έργο / πρόγραμμα του ΕΛΚΕ 

και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 249 του Ν. 4957/2022 (παρ. 1). 

2. Βασικές προϋποθέσεις πριν την κατάθεση αιτήματος είναι η ύπαρξη του εγκεκριμένου ετήσιου 

αναλυτικού προϋπολογισμού και η ανάληψη δέσμευσης υποχρέωσης.  

3. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το 

ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού φορέα από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιμή 

και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (άρθρο 250 του Ν. 4957/2022 (παρ. 1)). 

4. Οι οικονομικοί φορείς, που εδρεύουν στην αλλοδαπή εξαιρούνται της προσκόμισης φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου (άρθρο 251 του Ν. 4957/2022). 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Ν. 4957/2022 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων 

του Ν. 4412/2016 για τις δαπάνες που αφορούν: 
1. Κόστος εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες ή 

2. Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων 

πραγματοποιούνται μέσω εξόφλησης του νόμιμου φορολογικού παραστατικού (εκδίδονται με στοιχεία 

ΕΛΚΕ ή συμμετέχοντος σε συνέδριο ή συγγραφέα δημοσίευσης), συνοδευόμενο με το αίτημα πληρωμής 

του Ε.Υ. και το Ε2. Έντυπο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας συμμετοχής σε συνέδρια/δημοσιεύσεις. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (0€-10.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

Α. Κατάθεση από τον ΕΥ στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ το «Π1. Αίτημα (για ανάθεση προμήθειας ή 

παροχής υπηρεσιών από 0€ έως 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ)» με μια οικονομική προσφορά. 

Β. Έκδοση Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης (με ανάρτηση στην Διαύγεια) από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ 

και ενημέρωση του ΕΥ για την έγκριση της. 

 

Γ. Για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται: 

- η υποβολή εντύπου πληρωμής συνοδευόμενο από το τιμολόγιο, 

-το πρακτικό παραλαβής του Επιστημονικά Υπευθύνου («Π4. Πρακτικό παραλαβής από 

Επιστημονικά Υπεύθυνο»  

-την αναρτημένη απόφαση απευθείας ανάθεσης με την υποχρέωση να την διαβιβάσει στον 

οικονομικό φορέα. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10.000,01€-30.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

*ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 10.000€ 

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών/γενικών υπηρεσιών με αξία άνω του ορίου των 10.000,01€ 

πλέον ΦΠΑ και μέχρι του ορίου των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ακολουθείται η εξής. 

1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του εντύπου «Π2. 

Αίτημα (για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για κατηγορία δαπάνης από 10.000,01€ έως 

30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.)», συνοδευόμενο από τουλάχιστον 2 οικονομικές προσφορές.  
 

2. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Διαβίβαση της αναρτημένης απόφασης απευθείας ανάθεσης στο πρόγραμμα Διαύγεια και 

στο ΚΗΜΔΗΣ στον Επιστημονικά Υπεύθυνο, με την υποχρέωση να την διαβιβάσει στον οικονομικό 

φορέα.  

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ: 

3. Κατάθεση από τον ΕΥ του εντύπου Π3. Αίτημα Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας ειδών/ Παροχής 

υπηρεσιών, με συνημμένο του αιτήματος το σχέδιο σύμβασης. 

4. Έγκριση σύναψης σύμβασης και ανάρτηση της στην Διαύγεια 

5. Ανάρτηση σύμβασης στο  ΚΗΜΔΗΣ και διαβίβαση αναρτημένης σύμβασης στον ΕΥ με την 

υποχρέωση να την διαβιβάσει στον οικονομικό φορέα. 

7. Εντολή πληρωμής έχοντας ως συνημμένα τα ακόλουθα: 

Α) το πρωτότυπο τιμολόγιο 

Β) το Π4. Πρακτικό παραλαβής από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο 

Την αναρτημένη απόφαση απευθείας ανάθεσης στην Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ 

Γ) το αναρτημένο απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών για έγκριση σύναψης σύμβασης 

με Διαύγεια 

Δ) την σύμβαση με ΑΔΑΜ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (30.000,01€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ και άνω) 

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών/γενικών υπηρεσιών με αξία άνω του ορίου των 30.000,01€ 

σύμφωνα με το άρθρο 4, 141 του ν. 4782/2021 οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων το ΕΣΗΔΗΣ. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συμπληρώνει το Π5. Αίτημα για έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και 

τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή Ερευνών. 

2. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συμπληρώνει το Π6. Αίτημα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και 

παραλαβής από την Επιτροπή Ερευνών. 

 

 

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

                                                                   Χαράλαμπος Οικονόμου 

         Αντιπρύτανης Έρευνας & δια Βίου Μάθησης 

http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/Αίτημα%20Διενέργειας%20Διαδικασίας%20Απευθείας%20Ανάθεσης%20από%202.500%20έως%2030.000.docx
http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/Αίτημα%20Διενέργειας%20Διαδικασίας%20Απευθείας%20Ανάθεσης%20από%202.500%20έως%2030.000.docx

