
 
 

ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ 

Αξ. πλ. Ε.Ε. 205/05.03.2018 

 

 

2. Αλαθνηλώζεηο – Αηηήζεηο, Πξνηάζεηο 

 

iii. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο αξ. ζπλ. 200/20-11-

2017 γηα ηελ πξνζθόκηζε ηξηώλ πξνζθνξώλ, ζε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 3 εδάθ. δ θαη παξ. 5 ηνπ 

λνκνζρεδίνπ «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 

Υπόςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Εξεπλώλ ηίζεηαη ε απόθαζε ηεο αξ. ζπλ. 200/20-11-2017 γηα ηελ 

πξνζθόκηζε ηξηώλ πξνζθνξώλ θαη ην άξζξν 11 παξ. 3 εδάθ. δ θαη παξ. 5 ηνπ λνκνζρεδίνπ «Ίδξπζε 

Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζην παξόλ πξαθηηθό. 

 

Η Επηηξνπή Εξεπλώλ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα παξαπάλσ, κεηά από ζπδήηεζε, νκόθσλα 

 

απνθαζίδεη 

 

ηξνπνπνηεί ηελ απόθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 200/20-11-2017 (ζ. 2.v) έθηαθηεο ζπλεδξίαζήο ηεο θαη ηελ 

πξνζαξκόδεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 3 εδάθ. δ θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 4521 (ΦΕΚ η.Α΄ 38/02.03.2018), 

σο εμήο:  

 

α. γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο 

ΦΠΑ, είλαη ίζε ή κηθξόηεξε από ην πνζό ησλ 2.500 επξώ θαη εθόζνλ ν Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο δελ 

νξίδεη δηαθνξεηηθά: 

 

Εθεμήο, δελ απαηηείηαη απόδεημε έξεπλαο αγνξάο (δειαδή δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθόκηζε ηξηώλ 

πξνζθνξώλ). Εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη απόθαζε ηεο Σπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο Εξεπλώλ θαη Δηαρείξηζεο 

ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε.  

 

Επίζεο από 01/07/2018 θαη κεηά, θαη κόλνλ εθόζνλ πξνζαξκνζηεί ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε. 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν. 4485/2017 θαη ηνπ Ν. 4521/2018, γηα ηηο αλσηέξσ δαπάλεο θαη αζξνηζηηθά κέρξη ην 

25% ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ, δελ ζα απαηηείηαη νύηε απόθαζε ηεο Σπλεδξίαζεο ηεο 

Επηηξνπήο Εξεπλώλ θαη Δηαρείξηζεο ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε., θαζώο ε απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζα επέρεη ζέζε 

απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ζα εθδίδεηαη από ηνλ Επηζηεκνληθά Υπεύζπλν, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

ζέηεη ν Ν. 4521/2018. 

 

β. γηα όιεο ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο, 

ρσξίο ΦΠΑ, είλαη κεγαιύηεξε από ην πνζό ησλ 2.500 επξώ θαη ίζε ή κηθξόηεξε από ην πνζό ησλ 20.000 

επξώ: 

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη, εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη:  

 

1. ε θαηάζεζε εληύπνπ Δ6α, ζπλνδεπόκελν από ηξεηο (3) πξνζθνξέο, ζε ζπλέρεηα αηηήκαηνο ηνπ 

Επηζηεκνληθά Υπεπζύλνπ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο  (πξνθνξηθή επηθνηλσλία δελ απνδεηθλύεηαη) θαη 

ηεθκεξίσζε αλαγθαηόηεηαο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο ή ηεο ππεξεζίαο 

 

2. πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ (απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο θαη 

θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, θαηαζηαηηθό (ή ειδικά ζηιρ πεπιπηώζειρ ηων αηομικών επιχειπήζεων, 

βεβαίωζη έναπξηρ επγαζιών από ηη Δ.Ο.Υ.)) θαη  

 

3. απόθαζε ηεο Σπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο Εξεπλώλ θαη Δηαρείξηζεο ηνπ Ε.Λ.Κ.Ε. 
 


