
Παρατίθενται συνοπτικά τα βήματα προμήθειας αγαθών/παροχής υπηρεσιών: 

1. Εγκεκριμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός 2020 κι αναρτημένος στη διαύγεια. 

2. Διαδικασία Προμήθειας 

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

webrescom αίτημα απευθείας ανάθεσης (δεν απαιτείται έρευνα αγοράς). 

Για ποσά από 2.500 € - 19.999,99 € καθαρή αξία 

i. ΜΕ δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 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 η πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στον 

ιστότοπο του ΕΛΚΕ, για πέντε (5) ημέρες. Οι προσφορές κατατίθενται στον Επ. Υπεύθυνο. 

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_01_e03_prosklisi_gia_ypovoli_prosforon_gia_poso_eos_20.000eu_v4_0.doc
https://research.upatras.gr/sites/default/files/d3_01_e03_prosklisi_gia_ypovoli_prosforon_gia_poso_eos_20.000eu_v4_0.doc


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 Ε06 Πρακτικό Αξιολόγησης 

 Προσφορών [2] 

• Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό επιμελητηρίου 

για εγγραφή και επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα) 

ii. ΧΩΡΙΣ δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Ο Επιστημονικός 

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: 

• Αποδεικτικό Πρόσκλησης υποβολής προσφορών. (Πρόσκληση μπορεί να 

αποτελέσει το e-mail ή το fax με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή προσφοράς. 

Σε περίπτωση αναζήτησης προσφοράς μέσω διαδικτύου, οι εκτυπώσεις από 

ιστοσελίδες εταιρειών που περιέχουν τα χαρακτηριστικά των ειδών, τις τιμές τους 

και ημερομηνία ενέχουν θέση πρόσκλησης και προσφοράς). 

• Ληφθείσες Προσφορές τουλάχιστον 3 προσφορές 

• Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό επιμελητηρίου 

για εγγραφή και επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα) 

Για ποσά άνω των 20.000€ και πριν την πραγματοποίηση των αγορών πρέπει να 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης διαγωνισμού από το Επιτροπή 

Ερευνών του ΕΛΚΕ (Παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Πιστοποίησης 

Διαδικασιών- 

 Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών). 

 

Κατόπιν της τιμολόγησης καταθέτετε στον ΕΛΚΕ Εντολή Πληρωμής, Πρακτικό 

παραλαβής, το παραστατικό και λοιπά δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται. 
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