
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 

Πληροφορίες: Σγαρδέλη Α. 
Τηλ: 210-9201514 
Fax: 210-9201360       Αθήνα, 27-10-2021 
Email: a.sgardeli@panteion.gr      Αρ. Πρωτ. 16409 

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

4782/2021» 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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. Την από 25/10/2021 Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
Εισηγούμαστε την ακόλουθη διαδικασία, η οποία εξειδικεύεται στις ακόλουθες τρεις βασικές 

κατηγορίες: 

1η: Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 0€ μέχρι 2.500,00€ 

πλέον ΦΠΑ 

2η : Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 2.500,01€ μέχρι 

30.000€ πλέον ΦΠΑ 

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

ΦΠΑ και άνω 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (0€-2.500€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

ΒΗΜΑΤΑ: 

1. Ο Ε.Υ. μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του και την έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης και μετά από έρευνα αγοράς μπορεί να προμηθευτεί τα είδη/υπηρεσίες.  

Ο Ε.Υ. συμπληρώνει το «Π1. Αίτημα (για ανάθεση προμήθειας έως 2.500€ πλέον ΦΠΑ)» 

με μια προσφορά. 
2. Ο ΕΥ υποβάλλει το ανωτέρω στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ. Η ΜΟΔΥ εκδίδει την Απόφαση 

Απευθείας Ανάθεσης (με ανάρτηση στην Διαύγεια) και ενημερώνει τον ΕΥ για την έγκριση 

της προμήθειας. 

3. Για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται η υποβολή εντύπου πληρωμής συνοδευόμενο 

από το τιμολόγιο, το πρακτικό παραλαβής του Επιστημονικά Υπευθύνου και την 

αναρτημένη απόφαση απευθείας ανάθεσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν απαιτείται η έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής αλλά μόνο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο («Π2. Πρακτικό 

παραλαβής από Επιστημονικά Υπεύθυνο»). (άρθρο 49 του ν.4782/2021).  

 

 

 

 

mailto:a.sgardeli@panteion.gr


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2.500,01€-30.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

*ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 10.000€ 

ΒΗΜΑΤΑ: 

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών/γενικών υπηρεσιών με αξία άνω του ορίου των 2.500€ πλέον 

ΦΠΑ και μέχρι του ορίου των 30.000€ ακολουθείται η εξής διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 

4782/2021. 

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

 «Π3. Αίτημα (για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για κατηγορία δαπάνης από 2.500,01€ 

έως 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.)», το οποίο υποβάλλει στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ.  
 

2. Σύνταξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το «Π4. Υπόδειγμα πρόσκλησης υποβο-

λής προσφοράς για προμήθειες αξίας από 2.500,01€ έως 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α» για την προμή-

θεια ειδών/παροχή υπηρεσιών, με βάση τους όρους που περιγράφονται στο αίτημά του. 
 

Ο ΕΥ ενημερώνεται για την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ από τη Μ.Ο.Δ.Υ. & στο site του 

ΕΛΚΕ και μετά ενημερώνει τους φορείς. 
 

3. Υποβολή προσφοράς/ών του/ων οικονομικού/ών φορέα/ων ηλεκτρονικά μέσω αποστολής μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιστημονικού Υπευθύνου ή συνεργάτη 

του, την οποία ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει δηλώσει στο αίτημά του.  

 

4. Αξιολόγηση των προσφορας/ών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και επιλογή της πλέον συμφέρου-

σας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που είχε οριστεί στην πρόσκληση. 

Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει το «Π5. Αίτημα (για 

έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας σε συνέχεια Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς)», 

το οποίο θα καταθέτει στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ.   
 

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

ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον μετά από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Ενημέρωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ: 

6. Κατάθεση Αιτήματος Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας ειδών/ Παροχής υπηρεσιών, με 

συνημμένο του αιτήματος σχέδιο σύμβασης. 

7. Έκδοση αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση σύναψης σύμβασης 

και ανάρτηση της στην Διαύγεια 

8. Κατάρτιση σύμβασης 

9. Ανάρτηση σύμβασης στο  ΚΗΜΔΗΣ 

10. Εντολή πληρωμής έχοντας ως συνημμένα τα ακόλουθα: 

Α) το πρωτότυπο τιμολόγιο 

Β) το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών από την Επιτροπή Παραλαβής 

Την αναρτημένη απόφαση απευθείας ανάθεσης στην Διαύγεια και στο ΚΗΔΜΗΣ 

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€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ και άνω) 

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

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

της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων το ΕΣΗΔΗΣ. 

                                                         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
http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/Υπόδειγμα%20Πρόσκλησης%20για%20Υποβολή%20Προσφορών%20για%20Προμήθειες.docx
http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/Υπόδειγμα%20Πρόσκλησης%20για%20Υποβολή%20Προσφορών%20για%20Προμήθειες.docx
http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/Αίτημα%20Απευθείας%20Ανάθεσης%20σε%20συνέχεια%20Π.Ε.Ε.%20για%20λήψη%20Προσφορών.docx
http://rc.aueb.gr/admin/dscontent/UserData/CommonFiles/Αίτημα%20Απευθείας%20Ανάθεσης%20σε%20συνέχεια%20Π.Ε.Ε.%20για%20λήψη%20Προσφορών.docx

