ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για κάκε προμικεια ι ςφμβαςθ εκτζλεςθσ ζργου απαιτείται θ λιξθ τριϊν προςφορϊν (για ποςά ζωσ
1.500 ευρϊ) και πζντε (για ποςά από 1.501 ευρϊ και άνω).
Η κατάτμθςθ προμθκειϊν ομοειδϊν προϊόντων, προσ αποφυγι τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, κακιςτά τθ
δαπάνθ μθ επιλζξιμθ.

θμείωςθ: τοιχεία του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων
Για τθ δικαιολόγθςθ κάκε δαπάνθσ απαιτοφνται Πρωτότυπα ςτοιχεία του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων
(Σιμολόγιο / Σιμολόγιο - Δελτίο Αποςτολισ / Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν / Δελτίο Αποςτολισ κ.λπ.). Σα
τιμολόγια από ξενοδοχείο του εξωτερικοφ, κακϊσ και ενοικίαςθσ αυτοκινιτου, είναι δυνατόν να
εκδίδονται ςτο όνομα του δικαιοφχου.

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΛΑΧΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΟ CO2
τισ αξίεσ του HIGGS ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόκεςθ να αποτελεί ζναν περιβαλλοντικά υπεφκυνο
οργανιςμό. Όςον αφορά ςτισ προμικειεσ θ πολιτικι αυτι υλοποιείται μζςω τθσ προςπάκειασ
ελαχιςτοποίθςθσ του αποτυπϊματοσ CO2 τθσ λειτουργίασ του HIGGS. Βάςει τθσ πολιτικισ αυτισ
επιλζγεται ωσ τελικόσ προμθκευτισ υλικϊν αντικειμζνων εκείνοσ ο οποίοσ είναι ταυτόχρονα ο
οικονομικότεροσ και ο πλζον γεωγραφικά κοντινόσ. τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου ο φκθνότεροσ
προμθκευτισ δεν είναι και ο κοντινότεροσ γεωγραφικά επιλζγεται ο ςθμαντικά κοντινότεροσ γεωγραφικά
προμθκευτισ (περιςςότερο από 100 χλμ ςυγκριτικά με τουσ υπόλοιπουσ) αρκεί θ προςφερόμενθ τιμι να
μθν αποκλίνει περιςςότερο από 15% από τον φκθνότερο προμθκευτι.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ
Η πλθρωμι των προμθκευτϊν γίνεται με τθν καταβολι χρθμάτων μζςω e-banking. Για τθν καταβολι των
πλθρωμϊν τθροφνται όλεσ οι οριηόμενεσ από τθν ελλθνικι νομοκεςία διαδικαςίεσ.

ζναρξθ

Ανάγκθ για
προμικεια
Υπεφθυνοι Προμηθειών
Α. Γενικά ζξοδα:
Για ποςά ζωσ 30 € γραμματεία
Για ποςά > 30 € διευκυντισ
B. Ειδικά ζξοδα:
PM εκάςτοτε ζργου

φνταξθ
αιτιματοσ από
Τπεφκυνο
Προμθκειϊν

ΝΑΙ

Ποςό
άνω των
30 €

υλλογι τριϊν
προςφορϊν

ΟΧΙ






Τποβολι αιτιματοσ
για ζγκριςθ από τον
διευκυντι

ΟΧΙ

Βαςικά ςτοιχεία αιτήματοσ
Είδοσ και βαςικά χαρακτθριςτικά
Μικρι αιτιολόγθςθ ανάγκθσ
Εκτιμϊμενο κόςτοσ
Ποςοςτό κάλυψθσ προχπολογιςμοφ
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχετικισ
αγοράσ

ΝΑΙ

Ζγκριςθ
αιτιματοσ ;

Εκτζλεςθ
παραγγελίασ/
προμικειασ

Παραλαβι
παραγγελίασ/
προμικειασ

Ενδεικτικό ςφραγιδάκι από
Επιτροπή Παραλαβήσ
 Ημερομθνία
 Όνομα & Τπογραφι Α’ Μζλουσ
 Όνομα & Τπογραφι Β’ Μζλουσ

Παραλαβι από
τθν Επιτροπι
Παραλαβισ

Ενδεικτικό ςφραγιδάκι από
Υπεφθυνο Προμηθειών
 Σίτλοσ/Κωδικόσ ζργου
 Κατθγορία δαπάνθσ
 Ημερομθνία
 Όνομα & υπογραφι

Παράδοςθ παραςτατικϊν,
αιτιματοσ, email ζγκριςθσ,
(προςφορϊν, όπου
απαιτοφνται) ςτο λογιςτιριο

ΝΑΙ

Εξόφλθςθ παραςτατικοφ

Αρχειοκζτθςθ παραςτατικϊν,
αιτιματοσ, email ζγκριςθσ
(προςφορϊν, όπου απαιτοφνται) ,
εξόφλθςθσ από το λογιςτιριο και
ενθμζρωςθ του αντίςτοιχου
Τπευκφνου Προμθκειϊν

Σζλοσ

Ποςό
άνω των
1.501€

ΟΧΙ

