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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

«Λειτουργία των πιλοτικών μονάδων» (Αρ. Παραδοτέου 4.5.1) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΕ 

«80702» ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ MIS «5050712» 

Ημερομηνία: 2/06/2022 
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Ημ/νία : 2-06-2022 
Αρ. Πρ. : 34315/2022 

Προς: Υπόμνημα Καταλόγου Προμηθευτών Δ3 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Εξειδικευμένες 

χημικές αναλύσεις» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «80702» τίτλο «Επιτόπια 
Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» και κωδικό MIS 
«5050712», το οποίο ανήκει στο πλαίσιο χρηματοδότησης «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-

ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

 

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης - προσφοράς, με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ. αριθμ. πρωτ. 31057/19-05-2022 αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου 

του έργου με κωδικό «80702» τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη 

Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» και 
κωδικό MIS «5050712», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο 
«Εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις». 

 

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): «71620000-0 - Υπηρεσίες αναλύσεων». 
 

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω ανάθεση των υπηρεσιών είναι η ακόλουθη: 
 

Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ 

Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες - Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο Παροχής 
Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που δεν 
εντάσσονται στο προσωπικό του έργου 

έργου 

 
Κατάλογος Προμηθευτών Δ3 

 

ΑΦΜ Επωνυμία 

090145420 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τους ακόλουθους Ειδικότερους Όρους και η  συνολική δαπάνη 
της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των «7.998,00€», 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%». 
 

Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά την εφαρμογή στοχευμένης και μη στοχευμένης ανάλυσης (non target 
screening) για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό φαρμαλευτικών ενώσεων και λοιπών μικρορύπων 

σε νοσοκομειακά υγρά απόβλητα και αστικά λύματα. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση 25 σύνθετων 
δειγμάτων υγρών αποβλήτων Νοσοκομείου με την τεχνική της στοχευμένης και μη στοχευμένης ανάλυσης (non 
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target screening) για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό τουλάχιστον 100 φαρμακευτικών ενώσεων 

και λοιπών μικρορύπων (Παραδοτέο 4.5.1 του έργου). 
 

Παραδοτέο των συμβατικών υπηρεσιών αποτελούν οι τεχνικές εκθέσεις των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών 

αναλύσεων, στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά:  
α) η μεθοδολογία ανάλυσης των δειγμάτων που εφαρμόσθηκε,  

β) τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της συγκεκριμένης μεθόδου και  
γ) οι συγκεντρώσεις των ουσιών που ανιχνεύτηκαν. 

Η αποστολή των δειγμάτων για ανάλυση θα είναι τμηματική. 

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα είναι τμηματική εντός 15 ημερών από την παραλαβή του δείγματος. 

 
Δικαιολογητικά: 
Θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε 
φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 

Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας : 
α. Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

β. Δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική 

δωροδοκία, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σε μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 
γ Δεν υπάρχει επιβολή σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
δ Τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στην παρούσα Πρόσκληση και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016. 

στ. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 
2. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ, 
3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

4. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου που έχει/έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του/ς, ή 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται 
στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 9 ν. 4412/2016). 
5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε ισχύ που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή του εκτός αν στις ειδικές διατάξεις αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε 

ισχύ κατά την υποβολή του. 

 
Πληρωμή: 
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα. 

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 
νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι: 

- 8% ή 20% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

- 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019, επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και 

κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 
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- 0,06% υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, επί 

της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και 
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 

 
 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: 

Τα σύνθετα δείγματα υγρών αποβλήτων θα μεταφερθούν σε συνθήκες συντήρησης στο Εργαστήριο 
Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την 

προκατεργασία τους, ανάλυσή τους και επεξεργασία δεδομένων. Οι τεχνικές εκθέσεις των αποτελεσμάτων των 
εργαστηριακών αναλύσεων θα παραδοθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 

81100, τηλ22510 36288, email: fountoulakis@env.aegean.gr. 
 

Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών:  Έως 30/04/2023, Τμήμα Περιβάλλοντος Λόφος Πανεπιστημίου 

Μυτιλήνη, 81100 Ή ηλεκτρονικά στο fountoulakis@aegean.gr  

 Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι: Τμηματική  εντός 15 ημερών από την παραλαβή του δείγματος. 

 

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «14/6/2022» και ώρα 14:00. 

 

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
«fountoulakis@env.aegean.gr», με θέμα: 

Προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις» στο 

πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «80702» τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών 
Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 

Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» και κωδικό MIS «5050712», το οποίο ανήκει 
στο πλαίσιο χρηματοδότησης «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 

 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα 

(90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε μορφή PDF, 
(η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή 

του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Α/Α Είδους 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1 
    

2 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 
 

 

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 

μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, «ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥ.» (στοιχεία επικοινωνίας 

fountoulakis@env.aegean.gr»). 

 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Π.Αιγαίου 

 

Καθ. Μαύρη Μαρία. 
Αντιπρυτάνισσα 
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