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Θέμα: «Διαδικασία έγκρισης δαπάνης για συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού με 

αποκλειστικότητα»                                                  

 

 

Σας παραθέτουμε τη διαδικασία έγκρισης δαπάνης για συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού με 

αποκλειστικότητα. 

Βήμα 1ο: Υποβολή πρωτογενούς αιτήματος στο Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού, μέσω 
Πρωτοκόλλου, στον ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043 (επισυναπτόμενο υπόδειγμα).   Για όλα τα οικονομικά 

αιτήματα άνω των 2.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ) απαιτείται ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.  Το πρωτογενές αίτημα 

θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
-Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της δαπάνης (περιγραφή και σκοπός πραγματοποίησης της 

δαπάνης) 

-Αποδεικτικό απογραφής του υπό συντήρηση οργάνου στα πάγια του ΑΠΘ 

-Βεβαίωση αποκλειστικότητας της εταιρίας για τη συντήρηση του εξοπλισμού 

-Οικονομική προσφορά 

-Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο.  Η 

υπεύθυνη δήλωση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής ή θα έχει εκδοθεί μέσω του Gov.gr. 

-Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, όσο και κατά το χρόνο υποβολής τους στο πλαίσιο της κατακύρωσης. 

-Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρίας από το ΓΕΜΗ  

Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε αλλοδαπή γλώσσα, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  Επισημαίνεται ότι από 1.9.2021 οι επίσημες μεταφράσεις 

είναι αντικείμενο του Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο 

Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εξωτερικών, σύμφωνα με τον Ν.4781/2021 και το Α.Π.: Π23ΜΕΤ-ΑΣ 51270/4.10.2021 έγγραφο του 

Υπουργείου Εξωτερικών.  

Βήμα 2ο: Το Τμήμα Προϋπολογισμού-Απολογισμού, κατόπιν σχετικού ελέγχου νομιμότητας, ζητά 

την έκδοση απόφασης έγκρισης πίστωσης και ανάθεσης από το Πρυτανικό Συμβούλιο. 

Στη συνέχεια οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου και όλη η σχετική αλληλογραφία 

διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία που υπέβαλε το αίτημα για την σύνταξη της σύμβασης. 
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Κατόπιν, αποστέλλεται στους αντισυμβαλλόμενους για υπογραφή και σφραγίδα. Ακολούθως η 

υπογεγραμμένη σύμβαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ.  Σημειώνεται ότι η υπογραφή 

σύμβασης και η ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι υποχρεωτική.  

Ακολουθεί η εκτέλεση της προμήθειας ή της υπηρεσίας. 

 

 Βήμα 3ο: Μετά την εκτέλεση της προμήθειας ή της υπηρεσίας και σε χρονικό διάστημα τριών ημερών, 

όπως ορίζεται στη νομοθεσία, από την έκδοση του τιμολογίου, διαβιβάζεται στο Τμήμα Δημοσίων 
Επενδύσεων προς πληρωμή ο φάκελος απόδοσης της δαπάνης. 

 

 

 

 

 

                                                                     

     


