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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ/ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η διαδικασία της ανάθεσης, εξαρτάται είτε από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού της 

αντίστοιχης κατηγορίας δαπανών, είτε του συνολικού προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας 

δαπανών (για έργα που απαιτείται από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο – π.χ. ΕΣΠΑ, Interreg) 

 Δαπάνες που εντάσσονται σε κατηγορία με ετήσιο προϋπολογισμό ή συνολικό κατηγορίας 

(για έργα όπου απαιτείται) έως 19.999,99€ διενεργούνται με τη διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης. 

 Δαπάνες που εντάσσονται σε κατηγορία με ετήσιο προϋπολογισμό ή συνολικό κατηγορίας 

(για έργα όπου απαιτείται) άνω των 20.00,00€ διενεργούνται με διαγωνισμό και οι 

διαδικασίες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016. 

 

1. Για ποσά από 0,01 € - 2.499,99 € καθαρή αξία ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει μέσω 

webrescom αίτημα απευθείας ανάθεσης  (σε περίπτωση όπου απαιτείται από τους ειδικότερους 

κανόνες του προγράμματος, επισυνάπτονται και προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς ** ) 

 

2. Για ποσά από 2.500 € - 19.999,99 € καθαρή αξία ο Επ. Υπεύθυνος υποβάλει στο Τμήμα 

Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών το έντυπο πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών ( Δ3 01 Ε03_Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών από Πρόσκληση_V4) σε 

ηλεκτρονική μορφή και το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών 

Υπηρεσιών αναρτά την πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, για πέντε (5) 

ημέρες, ειδοποιώντας παράλληλα τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στον οποίο θα κατατίθενται οι 

προσφορές. 

 

3. Ο Επ. Υπεύθυνος υποβάλλει μέσω webrescom αίτημα απευθείας ανάθεσης χωρίς σύμβαση (ή με 

σύμβαση για ποσά > 10.000 € ή για μικρότερα ποσά κατόπιν επιθυμίας του Αναδόχου) 

επισυνάπτοντας τα κάτωθι: 

 Ληφθείσες Προσφορές (η υποβολή 1 προσφοράς δεν κωλύει την διαδικασία) 

 Πρακτικό αξιολόγησης υπογεγραμμένο Δ3 01 Ε11 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών από 
Πρόσκληση_v1 

 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), πιστοποιητικό 
επιμελητηρίου για εγγραφή και επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα)  
 

4. Το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών αποστέλλει 
στον Επ.Υπεύθυνο την ανάρτηση της απόφασης για απευθείας ανάθεση στο ΚΗΜΔΗΣ, για να 
ενημερώσει τον Ανάδοχο/Προμηθευτή. 

 

5. Προσοχή: Η έκδοση του τιμολογίου πραγματοποιείται μετά την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

6. Σε περίπτωση υπογραφής και σύμβασης (για ποσά > 10.000 € πλέον ΦΠΑ, ή για μικρότερα 
ποσά κατόπιν επιθυμίας του Αναδόχου) το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών 
Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών αποστέλλει στον Επ. Υπεύθυνο και τη σχετική σύμβαση για να 
την προωθήσει στον προμηθευτή. 
 

7. Σε περίπτωση αποκλειστικότητας/μοναδικότητας προμηθευτή, ο Επ. Υπεύθυνος υποβάλει 

αίτημα απευθείας ανάθεση (webrescom) επισυνάπτοντας: α) το «έντυπο Δ3 01 Ε02 – Έγκριση 

προμήθειας με απ’ευθείας ανάθεση» με την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας προμήθειας από 

τον συγκεκριμένο προμηθευτή, β) επιστολή της μητρικής εταιρείας για την αποκλειστικότητα 

του προμηθευτή/αντιπροσώπου στην Ελλάδα και γ) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

(υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό επιμελητηρίου για εγγραφή και επιχειρηματική 

δραστηριότητα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Σε περίπτωση που η ανάθεση 

https://research.upatras.gr/sites/default/files/d3_01_e03_prosklisi_gia_ypovoli_prosforon_gia_poso_eos_20.000eu_v4_0.doc
https://research.upatras.gr/sites/default/files/d3_05_e11_praktiko_axiologisis_prosforon_apo_prosklisi_v1.xls
https://research.upatras.gr/sites/default/files/d3_05_e11_praktiko_axiologisis_prosforon_apo_prosklisi_v1.xls
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είτε υπερβαίνει τα 20.000€ (καθαρή αξία) είτε εντάσσεται σε έργο του οποίου ο 

προϋπολογισμός της κατηγορίας δαπάνης απαιτεί διαγωνιστική διαδικασία, το αίτημα 

έγκρισης απευθείας ανάθεσης «έντυπο Δ3 01 Ε02» εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο της 

Επιτροπής Ερευνών. 

 
 

*(στο πρότυπο έντυπο «Δ3 05 Ε11_Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών από Πρόσκληση» 

καταγράφεται και η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών) 

** Η έρευνα αγοράς μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (ενδεικτικά: μέσω έρευνας 

στο διαδίκτυο ή συλλογής έγγραφων προσφορών ή υποβολής τιμών από οικονομικούς φορείς μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). 

 


