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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης αρ. πράξης 108/02.06.2021
Απόσπασμα Πρακτικού
Στο Ηράκλειο σήμερα, 02.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε νομίμως σε συνεδρίαση το
Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της.
Παρόντες
Χρήστος Φλώρος

Πρόεδρος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Εμμανουήλ Κουδουμάς

Αντιπρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη)
Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη)
Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη)
Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (πήρε
μέρος με τηλεδιάσκεψη)
Μέλος, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη)

Αλέξανδρος Αποστολάκης
Βασίλειος Δημητρίου
Δημήτριος Καλδέρης
Ελένη Κόκκινου
Νικολέτα Ράτσικα

Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (πήρε μέρος
με τηλεδιάσκεψη)

Απόντες
Γραμματέας της Επιτροπής ήταν η Ρεβέκκα Πετροπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Στη συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ Γαρυφαλιά Γιατρομανωλάκη.
Θέμα Α1: Έγκριση διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών σύμφωνα
με τον Ν. 4782/2021, ΦΕΚ Α’ 36/2021
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αφού έλαβε υπόψη:
1. Την από 1/6/2021 2:03:31 μμ υπ. αριθμό 17745 εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, Χρήστος Φλώρος.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄12/24.01.2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες
διατάξεις».
5. Την αρ. πρωτ. 9401/Φ20/23-12-2020 απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα:
«Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
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6. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09.03.2021) "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, τις υποδομές και την υγεία."
Αποφάσισε
Να εγκρίνει τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών έπειτα από τις
τροποποιήσεις που επήλθαν από 01-06-2021 σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021, ΦΕΚ Α’ 36/2021.
Οι κυριότερες εκ των τροποποιήσεων είναι οι ακόλουθες:
i.

Η εισαγωγή μίας νέας κατηγορίας δημοσίων συμβάσεων, των «ήσσονος αξίας», ήτοι συμβάσεων με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης παρά μόνο η
προσκόμιση του τιμολογίου με αίτημα πληρωμής.
Η δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω διάταξης δεν είναι προς το παρόν εφικτή λόγω τεχνικών θεμάτων
(προσαρμογή πληροφοριακού συστήματος).
Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την κατηγορία αυτή παραμένει ως έχει, μέχρι νεότερων οδηγιών.

ii.

Η αύξηση του ανώτατου χρηματικού ορίου των απευθείας αναθέσεων από 20.000,00€ σε 30.000,00€ (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

iii.

Για τις απευθείας αναθέσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των 2.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στο ΚΗΜΔΗΣ για 5 τουλάχιστον
ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης απευθείας ανάθεσης στον Ανάδοχο.
Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς θα αποστέλλεται πλέον από το Γραφείο Προμηθειών της ΜΟΔΥ στους
υποψήφιους αναδόχους, το οποίο θα παραλαμβάνει τις προσφορές και θα αναζητάει τα δικαιολογητικά ανάθεσης.

iv.

Κατάργηση του συνοπτικού διαγωνισμού και υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ
Από 01/09/2021 ο συνοπτικός διαγωνισμός, ο οποίος προβλέπεται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α καταργείται και όλες οι αναθέσεις με
εκτιμώμενη αξία άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνονται με τη διαδικασία του ανοικτού
διαγωνισμού, υποχρεωτικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης θα ρυθμισθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης
ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τα ζητήματα της αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για τις διαδικασίες που
διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, τα οποία τροποποιούνται σημαντικά σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο.
ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τα ανωτέρω όρια δεν εξετάζονται ανά μεμονωμένη ανάθεση προμήθειας ή υπηρεσίας, αλλά σε επίπεδο:

i.
ii.

κατηγορίας δαπάνης εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού για έργα που έχουν σαφή ημερομηνία έναρξης και
λήξης, η οποία προκύπτει από τη σύμβαση ή το τεχνικό δελτίο του έργου (π.χ. έργα ΕΣΠΑ)
κατηγορίας δαπάνης εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, για έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια (π.χ.
Εργαστήρια)
Διαδικασία – Απαραίτητες ενέργειες πριν την απευθείας ανάθεση

1. Να έχει γίνει αποδοχή διαχείρισης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.
2. Να έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένος Π/Υ).
3. Συμπλήρωση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του αιτήματος για πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με
το πρότυπο και αποστολή αυτής στο supplies.elke@hmu.gr
4. Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος από το Γραφείο Προμηθειών της ΜΟΔΥ.
5. Ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης.
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6. Αποστολή της δημοσιευμένης στο ΚΗΜΔΗΣ πρόσκλησης από το Γραφείο Προμηθειών της ΜΟΔΥ στους
προμηθευτές – εταιρίες με κοινοποίηση στον Ε.Υ.
7. Παραλαβή και πρωτοκόλληση προσφορών.
8. Αξιολόγηση προσφορών σε συνεργασία με τον Ε.Υ.
9. Αποστολή πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών από το Γραφείο Προμηθειών της ΜΟΔΥ στον ανάδοχο,
σύμφωνα με το πρότυπο.
10. Υποβολή αιτήματος για έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Ε.Υ. στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΥ
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Δ.4), μετά την λήξη της ημερομηνίας υποχρεωτική ανάρτησης της πρόσκλησης
στο ΚΗΜΔΗΣ και την ενημέρωση από το Γραφείο Προμηθειών της ΜΟΔΥ.
Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ θα αναρτηθούν τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με τα παραπάνω. Η παρούσα διαδικασία
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος.
Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας
Ρεβέκκα Πετροπούλου

