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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
της 108ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 

 
Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:30, πραγματοποιήθηκε η 108η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ακαδ. έτους 2021-2022, η 
οποία κατόπιν των σχετικών ΠΝΠ και Κ.Υ.Α., έγινε με τηλεδιάσκεψη και συμμετείχαν από 
απόσταση και με χρήση ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων τα ακόλουθα μέλη της 
Επιτροπής, κατόπιν προσκλήσεως (αρ. πρωτ.: 1706/1082-22) του Προέδρου της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ιδρύματος: 
 

Πρόεδρος:   Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος, Αντιπρύτανης Έρευνας  
    και Διά  Βίου Μάθησης 
 
Αντιπρόεδρος:   Καθηγητής Δημήτριος Καρλής 
 
Τα Μέλη: Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης  
 Καθηγητής Ιωάννης Μπίλιας  
 Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ 
 Καθηγητής Βασίλειος Σύρης  
 Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήντουνας  
 Αναπλ. Καθηγητής Δαμιανός Χατζηαντωνίου 
 Επίκ. Καθηγητής Σπυρίδων Παγκράτης 
 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Π.Μ.Ο.Δ.Υ. Μαρία Μαρινοπούλου 
 

Η Πρακτικογράφος:  Ελένη Ανασοντζή 
 

Παρίστανται 
κατόπιν πρόσκλησης: Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Νομικός Σύμβουλος Ο.Π.Α.,  
 Δημήτριος Βέρρας, Δικηγόρος Ο.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε: α) ότι υπάρχει απαρτία, β) ότι έχει διασφαλιστεί η ταυτότητα 
κάθε συμμετέχοντος στην τηλεδιάσκεψη μέλους της Επιτροπής, γ) ότι στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετέχουν  αποκλειστικά τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν δ) ότι υπάρχει 
ασφάλεια στην ηλεκτρονική σύνδεση, ε) ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κάθε 
συμμετέχοντα να παρακολουθεί με οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και 
να απευθύνεται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της 



ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2023/Δ 2 
 

συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
και στ) ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση, 
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και έθεσε υπόψιν των μελών τα ακόλουθα  θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
2. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού 
 
2.4. Διαδικασίες διεξαγωγής απευθείας αναθέσεων του ν.4782/2021 περί 

εκσυγχρονισμού, απλοποίησης και αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων/προμηθειών στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ 

 
Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 49 του ν.4782/2021, 
σύμφωνα με την οποία: «Για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, με την έννοια της περ. 
30α της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού 
παραστατικού, χωρίς να απαιτούνται έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης 
του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας 
σύμβασης ως ήσσονος αξίας εφαρμόζεται το άρθρο 6.», αποφασίζουν στις περιπτώσεις 
συμβάσεων ήσσονος αξίας, ήτοι συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, να ακολουθείται η προβλεπόμενη στο ως 
άνω άρθρο διαδικασία, με την επισήμανση ότι η εκτίμηση του ύψους μιας σύμβασης 
ήσσονος αξίας θα καθορίζεται με βάση τον Κωδικό Αριθμό Είδους (CPV). 

Α) Ειδικότερα, στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έως 2.500€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, είτε σε επίπεδο ετήσιου προϋπολογισμού για έργα χωρίς ειδική 
απαίτηση από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο, είτε σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού 
για έργα ΕΣΠΑ, Interreg, ΕΛΙΔΕΚ και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα έργα ή όπου υπάρχει 
ειδική απαίτηση από το ισχύον ανά περίπτωση χρηματοδοτικό τους πλαίσιο, δεν απαιτείται 
έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης και η διαδικασία προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών  
που θα ακολουθείται θα έχει ως εξής:  
 
Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του έργου/προγράμματος, έχοντας συνεργαστεί με το 
διαχειριστή του έργου/προγράμματος προκειμένου να ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι 
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις της περίπτωσης (Α), προχωρά στη διενέργεια 
προμήθειας αγαθών ή υπηρεσίας. Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του 
έργου/προγράμματος θα πρέπει με την επί πιστώσει στα φορολογικά στοιχεία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
- τιμολόγηση και παραλαβή των αγαθών ή υπηρεσιών, άμεσα (σύμφωνα με τον άρθρο 68 
του Ν.4270/2014) να υποβάλλει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, το αίτημα πληρωμής στο οποίο 
θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της προμήθειας συνοδευόμενο από το 
παραστατικό/τιμολόγιο και το «Πρακτικό Παραλαβής Ειδών» ή «Πρακτικό Καλής Εκτέλεσης 
Υπηρεσιών» κατά περίπτωση.  
 
1.  Ο εκάστοτε διαχειριστής έργου/προγράμματος, παραλαμβάνοντας το σύνολο των 

προαναφερόμενων δικαιολογητικών,  διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στον 
προϋπολογισμό του έργου και εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, 
καταχωρεί τη συγκεκριμένη δαπάνη στο πληροφοριακό σύστημα Rescom και ελέγχει 
τον Κωδικό Αριθμό Είδους (CPV), ως προς το ποσό, ώστε  ο κωδικός αυτός σωρευτικά 
ανά κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού έργου να μην ξεπερνά το ποσό των 2.500€ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  
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2.  Σε περίπτωση που παρόλα τα αναφερόμενα υπάρξει υπέρβαση του ποσού των 2.500€ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ στην κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού ή σε 
περίπτωση που η προμήθεια δεν είναι επιλέξιμη, το εκδοθέν τιμολόγιο στα φορολογικά 
στοιχεία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θεωρείται ως μη εκτελεστέο και ζητείται η έκδοση πιστωτικού 
τιμολογίου και η προσκόμιση αυτού από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η στο 
διαχειριστή του έργου/προγράμματος. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία εκτελεστεί η προμήθεια από τον ΕΥ χωρίς 
να προηγηθεί ο έλεγχος στο βήμα 1, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δεν φέρει ευθύνη για περιπτώσεις που δεν 
μπορεί να εξοφληθεί το τιμολόγιο λόγω υπέρβασης του ορίου των 2.500 ευρώ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ στην κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού ή λόγω μη 
επιλεξιμότητας της προμήθειας.  
 
Β) Στις περιπτώσεις που το ανώτατο ποσό μιας κατηγορίας δαπάνης του αρχικού ή του 
τροποποιημένου εγκεκριμένου προϋπολογισμού ενός έργου/προγράμματος  είναι 
από  2.500,01€ έως το ποσό των 30.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εκτίμηση του ύψους μιας σύμβασης-ανάθεσης με βάση και τον Κωδικό Αριθμό Είδους 
(CPV) θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00€ πλέον αναλογούντα ΦΠΑ, σε επίπεδο ετήσιου 
προϋπολογισμού για έργα χωρίς ειδική απαίτηση από το ισχύον  χρηματοδοτικό τους 
πλαίσιο και σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού για έργα ΕΣΠΑ, Interreg, ΕΛΙΔΕΚ και 
λοιπά συγχρηματοδοτούμενα έργα ή όπου υπάρχει ειδική απαίτηση από το  εκάστοτε ισχύον 
χρηματοδοτικό τους πλαίσιο, οι προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών θα πραγματοποιούνται με 
απευθείας ανάθεση, κατόπιν έκδοσης απόφασης απευθείας ανάθεσης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Ωστόσο για να εκδοθεί και να αναρτηθεί 
η απόφαση του Προέδρου στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ καθίσταται υποχρεωτική η 
ανάρτηση πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες.  
 
Γ) Τέλος, επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση, οι συνολικές δαπάνες ομοειδών CPV που 
αφορούν στην ίδια κατηγορία προϋπολογισμού έργου/προγράμματος, σε ετήσια βάση, 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτό ορίζεται από 
το άρθρο 50 του ν. 4782/2021, ήτοι από 30.001€ πλέον ΦΠΑ. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής εντέλλουν την αρμόδια υπηρεσία να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ τις σχετικές Οδηγίες (Συνημμένο 2) για την ως άνω διαδικασία προμήθειας 
ειδών/παροχής υπηρεσιών σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, μετά την 
ψήφιση του Ν. 4782/2021. 
 

 Ο Πρόεδρος, 

 * 

 Γεώργιος Λεκάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης 

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 

 


