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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

➢ Άρ. 249 παρ. 1 ν. 4957/2022: 1. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια 

ειδών, υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών και τεχνικών έργων πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206), 

αυτοτελώς ανά έργο/πρόγραμμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού. 

Ως προς τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφαρμόζεται το 

άρθρο 6 του ν. 4412/2016.  

➢ Αρ. 250 του ν.4957/2022: 1. Για τη διενέργεια δαπανών που αφορούν στη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης απαιτείται 

η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες 

(10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Ως απόδειξη έρευνας αγοράς νοείται η προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) οικονομικών 

προσφορών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε.. Για δαπάνες έως 

δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να προσκομίζει και 

μία (1) μόνο οικονομική προσφορά. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού 

φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για δημόσιες συμβάσεις κατώτερης ή ίσης αξίας των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., εφαρμόζεται η διαδικασία που 

προβλέπεται στον ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206). 

2. Για τις δαπάνες που εκτελούνται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στο 

πλαίσιο έργων/προγραμμάτων δεν απαιτείται η ανάρτηση προσκλήσεων για την 

υποβολή οικονομικών προσφορών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), κατά παρέκκλιση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016. 

 3. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κοινοποιούνται προς τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο και τον οικονομικό φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο. Με την κοινοποίηση της 

απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού έχει αποκλειστικά αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή 

συμφωνητικού απαιτείται για δημόσιες συμβάσεις που η εκτιμώμενη αξία τους 

υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

4. Αν δημόσιες συμβάσεις έχουν εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 

του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η 

παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου. 

 5. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

➢ Άρ. 6 παρ. 1 ν. 4412/2016: Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης 

βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα 

αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων 

της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης.  
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1) Προμήθεια Ήσσονος Αξίας - Κατηγορία δαπάνης ή άθροισμα κατηγοριών δαπάνης 

ετήσιου Π.Υ. έως των 2.500€ πλέον ΦΠΑ → Ήσσονος αξίας συμβάσεις: τιμολόγιο, καμία 

διαδικασία ανάθεσης. 

2) Προμήθεια Απευθείας Ανάθεσης - Κατηγορία δαπάνης ή άθροισμα κατηγοριών 

δαπάνης ετήσιου Π.Υ. άνω των 2.500€ →Απαιτείται έρευνα αγοράς:  

α) με προσκόμιση μιας προσφοράς, εφόσον το ποσό της προμήθειας είναι έως 

10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και,  

β) με προσκόμιση τουλάχιστον δύο προσφορών όταν η προμήθεια υπερβαίνει τις 

10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

Δύναται να κατατεθεί οικονομική προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το 

ηλεκτρονικό κατάστημα οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον 

η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.  

 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ή ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Η διαδικασία προμήθειας που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από το προϋπολογισθέν ποσό της 

κατηγορίας δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου (και όχι μεμονωμένα), 

προστιθέμενο σ’ αυτό το προϋπολογισθέν ποσό άλλης κατηγορίας δαπάνης του ετήσιου 

προϋπολογισμού του έργου που αφορά προμήθειες ομοειδών ειδών / υπηρεσιών που 

απευθύνονται στην ίδια αγορά (πχ εξοπλισμός με αναλώσιμα εξοπλισμού).                     

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μη κατάτμηση των επιμέρους δαπανών ενός έργου, 

λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια/ενδείξεις: 

• Προμήθεια από τον ίδιο προμηθευτή, παρόμοιων, κατά την συναλλακτική αντίληψη, ειδών 

(πχ προμήθεια από τον ίδιο προμηθευτή, εντός του ιδίου χρονικού πλαισίου παρόμοιων 

προϊόντων/υπηρεσιών των οποίων η δαπάνη υπερβαίνει τις 30.000,00 €, θα πρέπει να 

ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία).  

• Υπαγωγή ενδεχομένως ομοειδών προϊόντων σε κοινή αγορά, υπό την έννοια ότι για αυτά, η 

ίδια κατηγορία υποψηφίων προμηθευτών ενδιαφέρεται να διεξαχθεί ενιαία διαδικασία. 

• Αντιστοίχιση ανά CPV. Ωστόσο, η κατάταξη προϊόντων στην ίδια ομάδα CPV δε συνεπάγεται 

αναγκαία και την απόλυτη ταύτισή τους. Δεν αποκλείεται προϊόντα με χωριστή 

ομαδοποίηση ανά CPV, ενόψει πραγματικών συνθηκών, να είναι  τελικώς ομοειδή. Πίνακας 

με παραδείγματα επιτρεπτού πλάνου προμηθειών παρατίθεται στο τέλος του κειμένου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (έργα ΕΣΠΑ, λοιπά εθνικά): Σε περίπτωση όπου οι υφιστάμενοι Οδηγοί Διαχείρισης 

χρηματοδοτούμενων έργων επιβάλλουν αυστηρότερα κριτήρια, οι προμήθειες 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των εν ισχύ Οδηγών ή τις υποδείξεις της 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ή του ΧΡΗMΑΤΟΔΟΤΗ ΦΟΡΕΑ του έργου, σε ερώτημα που 

διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον Ε.Υ. Σε περίπτωση όμως διαφορετικής γνώμης του Ε.Υ., 

ζητείται η έγγραφη τοποθέτηση από τους παραπάνω φορείς. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΑΡΘΡΟ 252 

Ν.4957/2022) 
 

➢ Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων 

από οικονομικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή 

➢ Κόστος εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Κατηγορία δαπάνης ετήσιου Π.Υ. άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ και κάτω των 30.000€ πλέον 

ΦΠΑ 

➢ Έντυπο Π4 (Ε.Υ.) για να εκδοθεί απόφαση απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο 

συνοδευόμενο από:  

α) μια προσφορά για ποσά προμηθειών έως 10.000€ πλέον ΦΠΑ,  

β) τουλάχιστον δύο προσφορές για ποσά προμηθειών άνω των 10.000€ πλέον ΦΠΑ. 

Δύναται να κατατεθεί οικονομική προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το 

ηλεκτρονικό κατάστημα οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η 

τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Η προσφορά από 2.500€ κ.α. έως και 30.000€ κ.α. θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

• αντίγραφο ποινικού μητρώου νόμιμων εκπροσώπων (να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν 

από την υποβολή του) ή Υ.Δ. περί έλλειψης συνδρομής στο πρόσωπό τους των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρ. 73 ν. 4412/2016, 

• πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή), 

• φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,  

• ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

Σημείωση: Για προμήθειες από φορείς του εξωτερικού (άρθρο 251 ν.4957/2022) οι φορείς 

της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής, ασφαλιστικής 

ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Συνεπώς δεν προσκομίζουν τίποτε 

επιπλέον της μιας ή περισσοτέρων προσφορών ανάλογα με το ποσό της απευθείας 

ανάθεσης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών εκτιμάται ελεύθερα κατά την υποβολή του 

αιτήματος Π4 από τον Ε.Υ., λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων παραγόντων, όπως π.χ. 

τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας, χρόνος εισαγωγής προϊόντων. 

Μετά τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του ν. 4782/2021 (άρ. 206 και 207 ν. 4412/2016) για 

παράδοση που συντελείται μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης αλλά εντός του χρονικού 

πλαισίου της παράτασης που ζητήθηκε και εγκρίθηκε αιτιολογημένα, επιβάλλεται πρόστιμο 

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Ως εκ τούτου προτείνεται οι Ε.Υ. να θέτουν τον υψηλότερο χρόνο παράδοσης που εκτιμούν 

ότι θα απαιτηθεί, καθόσον η παράδοση είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα του χρονικού 

πλαισίου που τίθεται και κατ’ ανώτατο όριο έως την τελευταία.   

 

Προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό προμήθεια 

ειδών / παρεχόμενων υπηρεσιών 

-Τήρηση όρων άρθρου 132 ν. 4412/2016 (πρακτικά τίθεται σχετική ρήτρα στα έγγραφα της 

σύμβασης). 

-Αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε. μετά από εισήγηση Ε.Υ. (στις απευθείας αναθέσεις) ή της 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (στους διαγωνισμούς) και σύμφωνη γνώμη αναδόχου 

(εφόσον η πρωτοβουλία της παράτασης είναι από την Α.Α.) είτε αιτιολογημένη απόφαση της 

Ε.Ε. μετά από αίτημα του αναδόχου (εφόσον η πρωτοβουλία της παράτασης είναι από τον 

ανάδοχο). 
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-Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης (εφόσον αφορά σε προμήθειες) / Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι έως 

το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης (εφόσον αφορά σε υπηρεσίες). 

 

Πίνακας με παραδείγματα επιτρεπτού πλάνου προμηθειών (με αποτύπωση στον ετήσιο 

Π.Υ. του έργου) – Κατηγορία δαπάνης Π.Υ. Λοιπά έξοδα - Αναλώσιμα 

CPV 
Κατηγορία 
δαπάνης 
κατά ΓΛΚ 

Περιγραφή ειδών 
Συνολική 

αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

Διαδικασία ανάθεσης 

22900000-9 64-07 

Έντυπα και γραφική ύλη 
(υλικά και έξοδα 
εκτυπώσεων, βιβλία, 
γραφική ύλη, 
αναλώσιμα γραφείου 
εκτός από τα invoices 
εξωτερικού που 
καταχωρούνται στο ΚΓΛ 
64-98). 

2.500€ 
Εξόφληση έναντι νόμιμου 
παραστατικού χωρίς διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης 

64000000-6 62-03 
Τηλεπικοινωνίες, 
ταχυμεταφορές, 
ταχυδρομικά έξοδα. 

2.500€ 
Εξόφληση έναντι νόμιμου 
παραστατικού χωρίς διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης 

33790000-4 64-08 

Υλικά άμεσης ανάλωσης 

(Εργαστηριακά, χημικά 

αναλώσιμα) και 

αναλώσιμα 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (hardware, 

κάρτες μνήμης κλπ.) 

2.500€ 

Εξόφληση έναντι νόμιμου 
παραστατικού χωρίς διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης.  
Σε περίπτωση ύπαρξης Π.Υ στην 
κατηγορία δαπάνης «εξοπλισμός» 
ο οποίος  συνδέεται με υλικά 
άμεσης ανάλωσης η διαδικασία 
ανάθεσης προκύπτει από το 
άθροισμά τους. Επισημαίνεται ότι 
χημικά εργαστηριακά αναλώσιμα 
δεν αθροίζονται με αναλώσιμα 
υπολογιστών. 

50000000-5 62-07 

Επισκευές - Συντηρήσεις 

(επισκευές και 

συντηρήσεις ενσώματων 

παγίων). 

2.500€ 

Εξόφληση έναντι νόμιμου 
παραστατικού χωρίς διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης. Σε 
περίπτωση ύπαρξης Π.Υ στις 
κατηγορίες δαπάνης «εξοπλισμός» 
που συνδέεται με επισκευή / 
συντήρησή του και «αναλώσιμα 
του ίδιου εξοπλισμού»  η 
διαδικασία ανάθεσης προκύπτει 
από το άθροισμά τους. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραδείγματα του ως άνω πίνακα είναι ενδεικτικά. Σε περίπτωση όπου οι 

υφιστάμενοι Οδηγοί Διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων,  ή η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ο 

ΧΡΗMΑΤΟΔΟΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ του έργου επιβάλλουν αυστηρότερα κριτήρια, οι προμήθειες 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις τους. Σε περίπτωση διαφορετικής γνώμης του 

Ε.Υ. ζητείται έγγραφη τοποθέτηση από τους παραπάνω φορείς.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 

Περιπτώσεις 
Προϋποθέσεις 

υπαγωγής 
Ε.Υ. 

Τμήμα Προμηθειών 
ΕΛΚΕ 

Προμηθευτ
ής 

Α 

Ήσσονος 
αξίας 

συμβάσεις 
Έως και 
2.500€ 

καθαρή 
αξία 

Προϋπολογισθέν ποσό 
κατηγορίας δαπάνης 
του ετήσιου Π.Υ. του 
έργου              + 
Προϋπολογισθέν ποσό 
άλλης κατηγορίας 
δαπάνης του ετήσιου 
Π.Υ. του έργου που 
αφορά προμήθειες 
ομοειδών ειδών / 
υπηρεσιών που 
απευθύνονται στην 
ίδια αγορά = 2.500€  

Ο Ε.Υ. καταθέτει το τιμολόγιο του 
προμηθευτή με τα λοιπά έντυπα 
και δικαιολογητικά για εξόφληση. 

Δεν ακολουθείται 
διαδικασία 
ανάθεσης 
σύμβασης.  

Παράδοση 
αγαθών/ 
υπηρεσιών  
 
Έκδοση 
τιμολογίου 

Β 

Προμήθεια 
ποσού  
έως και 
2.500 € 

κ.α. 
εντασσόμε

νο σε 
κατηγορία 
δαπάνης 

του 
ετήσιου 

Π.Υ.  
> 2.500€ 

κ.α. 

Προϋπολογισθέν ποσό 
κατηγορίας δαπάνης 
του ετήσιου Π.Υ. του 

έργου 
+ 

Προϋπολογισθέν ποσό 
άλλης κατηγορίας 

δαπάνης του ετήσιου 
Π.Υ. του έργου για 

προμήθειες ομοειδών 
ειδών / υπηρεσιών 
που απευθύνονται 

στην ίδια αγορά 
= >  2.500€κ.α. έως και 

30.000€ κ.α. 

1. Έντυπο Π4 για να εκδοθεί 
απόφαση απευθείας ανάθεσης 
στον προτεινόμενο ανάδοχο 

2. Προσφορά αναδόχου 
 

 

1. Έκδοση απόφασης 
ανάθεσης  

2. Ανάρτηση 
απόφασης 
ανάθεσης σε 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

3. Ενημέρωση Ε.Υ. και 
αναδόχου για 
ολοκλήρωση 
διαδικασίας 
ανάθεσης.  
 

Παράδοση 
αγαθών/ 
υπηρεσιών 
(βλ. 
περιπτ.6,7) 
 
Έκδοση 
τιμολογίου 

Γ 

Προμήθεια 
ποσού  

Άνω των 
2.500€ κ.α. 
εντασσόμε

νο σε 
κατηγορία 
δαπάνης 

του 
ετήσιου 

Π.Υ.  
> 2.500€ 
κ.α. 

Προϋπολογισθέν 
ποσό κατηγορίας 

δαπάνης του 
ετήσιου Π.Υ. του 

έργου 
+ 

Προϋπολογισθέν 
ποσό άλλης 

κατηγορίας δαπάνης 
του ετήσιου Π.Υ. του 

έργου για 
προμήθειες 

ομοειδών ειδών / 
υπηρεσιών που 

απευθύνονται στην 
ίδια αγορά 

= 
>  2.500€ κ.α. έως 
και 30.000€ κ.α. 

 

1.Έντυπο Π4 για να εκδοθεί 
απόφαση απευθείας ανάθεσης στον 
ανάδοχο 
2.Προσφορά /ές 

• Μια προσφορά για ποσά έως 
10.000€ κ.α 

• Τουλάχιστον δύο προσφορές για 
ποσά άνω των 10.000€ κ.α 

3.Δικαιολογητικά προμηθευτή: 

• αντίγραφο ποινικού μητρώου 
νόμιμων εκπροσώπων (έκδοση 
έως 3 μήνες πριν από την υποβολή 
του) ή Υ.Δ. περί έλλειψης 
συνδρομής στο πρόσωπό τους των 
λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 
του άρ. 73 ν. 4412/2016,  

• πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης (να έχει εκδοθεί 
έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή) 

• φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

• ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

1. Έκδοση απόφασης 
ανάθεσης 

2. Ανάρτηση 
απόφασης 
ανάθεσης σε 
ΚΗΜΔΗΣ για ποσά 
αξίας ίσης ή άνω 
των 10.000€ 

3.  Ανάρτηση 
απόφασης 
ανάθεσης σε 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

4. Ενημέρωση Ε.Υ. και 
αναδόχου για 
ολοκλήρωση 
διαδικασίας 
ανάθεσης.  

5. Σύνταξη κειμένου 
γραπτής σύμβασης 
για ποσά άνω των 
10.000€ κ.α. 

Παράδοση 
αγαθών/ 
υπηρεσιών 
(βλ. 
περιπτ.6,7) 
 
Έκδοση 
τιμολογίου 
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Α. Βασική Κατηγοριοποίηση Δαπανών ΕΓΛΣ και ενδεικτική  συσχέτιση τους με CPV’s. 

Σημειώνεται  (όπως παραπάνω στο κείμενο) ότι η κατάταξη προϊόντων στην ίδια ομάδα CPV 

δε συνεπάγεται αναγκαία και την απόλυτη ταύτισή τους όπως και η κατάταξη σε διαφορετικά 

CPV δεν συνεπάγεται αναγκαία τη διαφορετικότητα.  

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ [1] 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΓΛΣ [2] 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
CPV's* [3] 

α) Εξοπλισμός 
(όργανα, υλικά) 

14-00 Προμήθεια επίπλων (γραφεία, καρέκλες, 
βιβλιοθήκες κλπ.) 

39000000-2 

14-01 Σκεύη (ψύκτες νερού, ψυγεία, ηλεκτρικοί 
φούρνοι ή εργαστηριακά σκεύη κουζίνας). 

39221100-8 

14-02 Μηχανές Γραφείου  (φωτοτυπικά, 
προβολικά, σαρωτές) 

30190000-7 

14-03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (Η/Υ, 
laptops, tablets, οθόνες, εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί 
προβολείς και λοιπά περιφερειακά συστήματα). 

30000000-9 

14-05 Επιστημονικά όργανα  38000000-5 

14-08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικές 
συσκευές και συσκευές fax). 

32522000-8 

14-09 Λοιπός εξοπλισμός (ότι δεν εντάσσεται στις 
παραπάνω κατηγορίες). 

30100000-0 

16-01 Έξοδα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Πατέντες, 
Πνευματικά Δικαιώματα,  απόκτησης - διατήρησης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ 

70332300-0 

16-17 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 48000000-8 

62-δ) Λοιπά έξοδα 
- Αναλώσιμα 

61-00 Αμοιβές & έξοδα υποκείμενων σε παρ. 
φόρου εισοδήματος που δεν εντάσσονται στο 
προσωπικό υλοποίησης του έργου 

98300000-3 

62-03 Τηλεπικοινωνίες, ταχυμεταφορές, 
ταχυδρομικά έξοδα. 

64000000-6 

62-04 Ενοίκια (έξοδα μίσθωσης κτιρίων, γραφείων, 
μηχανημάτων κλπ και έξοδα μίσθωσης 
μεταφορικών μέσων) 

70200000-3 

62-05 Ασφάλιστρα 66510000-8 

62-07 Επισκευές - Συντηρήσεις (επισκευές και 
συντηρήσεις ενσώματων παγίων). 

50000000-5 

62-98  Λοιπές παροχές τρίτων    

Πχ. Έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση,  κλπ 98300000-6 

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών / ιστοσελίδων 72000000-5 

Υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων 71620000-0 

Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 79822500-7 

Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 79310000-0 

Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 79951000-5 

Υπηρεσίες εκδηλώσεων 79952000-2 

64-00 Έξοδα μεταφορών (καύσιμα ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων ΕΛΚΕ, έξοδα μεταφοράς 
προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων, έξοδα 
μεταφοράς υλικών ή οργάνων). 

60000000-8 
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64-02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 
(βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφήσεις, διαφημίσεις, 
γραφιστικές υπηρεσίες [στην περίπτωση που οι 
γραφιστικές υπηρεσίες παρέχονται από 
οργανωμένη επιχείρηση (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ)], 
έξοδα συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων, 
catering, γεύματα) 79341000-6 
Για παράδειγμα, Υπηρεσίες διαφήμισης  
79341000-6 και Φωτογραφικές και συναφείς 
υπηρεσίες  79960000-1 θεωρούνται ομοειδείς 
υπηρεσίες ενώ διαφορετικές θα μπορούσαν κατά 
περίπτωση να θεωρηθούν οι 

Υπηρεσίες catering -55520000-1 (catering services) 

64-03 Έξοδα εκθέσεων/επιδείξεων  79950000-8 

64-05 Συνδρομές - εισφορές (σε περιοδικά, 
εφημερίδες, επαγγελματικές οργανώσεις). 

79980000-7 

64-06 Επιχορηγήσεις - Φόρος Δωρεών .-. 

64-07 Έντυπα και γραφική ύλη (υλικά και έξοδα 
εκτυπώσεων, βιβλία, γραφική ύλη, αναλώσιμα 
γραφείου εκτός από τα invoices εξωτερικού που 
καταχωρούνται στο ΚΓΛ 64-98). Ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία αγοράς, 
υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:  

22900000-9 22900000-9 Ποικίλα έντυπα υλικά (αφορα 
προμήθεια υλικου, τύπων χαρτιού) 

30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 

30192700-8 Γραφική ύλη 

79800000-2Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς 
υπηρεσίες 

64-08 Υλικά άμεσης ανάλωσης    

Πχ. Εργαστηριακά αναλώσιμα, 33790000-4 

κάρτες μνήμης Η/Υ κλπ. 30234500-3 

64-09 Έξοδα δημοσιεύσεων (εκτός από τα invoices 
του εξωτερικού ΚΓΛ 62-98). 

79970000-4 

64-98 Λοιπά έξοδα μη εντασσόμενα σε άλλες 
κατηγορίες. 

31000000-6 

65-10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών. .-. 

65-98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις 
έξοδα. 

.-. 

 

* Οι κωδικοί CPV’s είναι ενδεικτικοί και η σαφής απεικόνισή τους εξαρτάται από το είδος της 

προμήθειας αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών. Είδη με χωριστή ομαδοποίηση CPV είναι 

δυνατό να εντάσσονται σε κοινή αγορά και αντίστροφα, κατάταξη ειδών σε ίδια ομάδα CPV 

δε συνεπάγεται αναγκαία την απόλυτη ταύτισή τους. 

 

 


