
    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 
Ταχ. Δ/νση  

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο  

e-mail 

Άγιος Λουκάς, 65404 Πανεπιστημιούπολη Καβάλας 

Κ. Βλυσνάκης 

2510462376 

kvlisnakis@emt.ihu.gr 

Καβάλα, …31/12/2020 

 

Αρ. Πρωτ.:…42405./2020  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση 

προμήθειας αναλωσίμων και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της «Απευθείας 

Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού οκτώ χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και κριτήριο 

επιλογής/ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου της Πράξης «Παρακολούθηση και μεθοδολογίες απομάκρυνσης 

αναδυόμενων ρύπων από υγρά απόβλητα.(MOREM)» με κωδικό ΟΠΣ 5050732 στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). ΕΣΠΑ 2014-

2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον 

προϋπολογισμό της πράξης και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της. 

  

Πίνακας ειδών προς προμήθεια 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή 

Μονάδας (με 

ΦΠΑ) 
Ποσό 

(€) 

1 
Phosphoric acid 

85%, 2.5lt 

Τεμάχιο 12 
  

2 

Acetonitrile 

HPLC Grade, 

2.5lt 

Τεμάχιο 24 

  

3 

Methanol 

HPLC Grade, 

2.5lt 

Τεμάχιο 24 

  

4 
Water HPLC 

Grade, 2.5lt   

Τεμάχιο 24 
  

5 
Isopropanol 

HPLC Grade 

2.5lt 

Τεμάχιο 12 

  



    

6 

Hydrochloric 

acid 30%, 

ultrapure for 

metal trace 

analysis 1000ml 

Τεμάχιο 12 

  

7 

Nitric acid 67-

70% trace metal 

grade 1000ml 

Τεμάχιο 12 

  

8 

Φίλτρα 

μεμβράνης 

Nylon 

διαμέτρου 

90mm, 0,45μm 

(100τμχ/πακ) 

Πακέτο 10 

  

9 

Φίλτρα 

μεμβράνης 

Nylon 

διαμέτρου 

90mm, 0,22μm 

(100τμχ/πακ) 

Πακέτο 10 

  

10 

Φίλτρα 

μεμβράνης 

Nylon 

διαμέτρου 

47mm, 0,1μm 

(100τμχ/πακ) 

Πακέτο 10 

  

11 

Φίλτρα 

μεμβράνης 

Cellulose 

Nitrate 

διαμέτρου 

90mm, 0,45μm 

(100τμχ/πακ) 

Πακέτο 5 

  

12 

Φίλτρα 

μεμβράνης 

Cellulose 

Nitrate 

διαμέτρου 

47mm, 0,45μm 

(100τμχ/πακ) 

Πακέτο 5 

  

13 

Φίλτρα 

σύριγγας 

30mm, με 

μεβράνη από 

Nylon 

διαμέτρου 

πόρου 0,22μm 

και προφίλτρο 

Glass Fiber 

Πακέτο 5 

  

14 

Φίλτρα 

σύριγγας 

30mm, με 

μεβράνη από 

Πακέτο 5 

  



    

Nylon 

διαμέτρου 

0,45μm και 

προφίλτρο 

Glass Fiber 

15 

Φίλτρα 

μεμβράνης 

PΤFE 

Hydrophilic 

διαμέτρου 

47mm με 

διάμετρο πόρου 

0,22μm 

(100τμχ) 

Πακέτο 15 

  

16 

Γυάλινο 

σύστημα 

διήθησης που 

να 

περιλαμβάνει: 

  

  

 

-Εσμυρισμένη 

βάση φίλτρων 

47mm 

Τεμάχιο 1 

   

 
-Φιάλη κενού 

1lt 

Τεμάχιο 1 
  

 
-Χωνί 300ml Τεμάχιο 1 

  

 
-Ανοξείδωτο 

σφιγκτήρα 

Τεμάχιο 2 
  

17 

SODIUM 

STANDARD 

SOLUTION 

1000μg/ml 

(500ml) 

Τεμάχιο 4 

  

18 

POTASSIUM 

STANDARD 

SOLUTION 

1000μg/ml  

(500ml) 

Τεμάχιο 4 

  

19 

CALCIUM 

STANDARD 

SOLUTION 

1000μg/ml 

(500ml) 

Τεμάχιο 4 

  

20 

SULPHATE 

STANDARD 

SOLUTION 

1000μg/ml 

(500ml) 

Τεμάχιο 4 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 



   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 2510462218 κ. Γ. Κύζας (kyzas@chem.ihu.gr). 

 

Β. Όροι:   

• Κάθε προσφορά μπορεί να αναφέρεται σε μία Κατηγορία Ειδών αλλά θα πρέπει 

να περιέχονται όλα τα επιμέρους είδη του πίνακα που περιλαμβάνονται στην 

συγκεκριμένη κατηγορία.  

• Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι επώνυμα. 

• Οι τιμές είναι δεσμευτικές μέχρι την παράδοση όλων των ειδών της παρούσας 

πρόσκλησης.   

• Η προσφορά θα δοθεί με τιμή μονάδας όπως αυτή αναφέρεται στον παραπάνω 

πίνακα ειδών προς προμήθεια, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου  ΦΠΑ.  

• Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου, στο Εργαστήριο 

Ήφαιστος ΔΙ.ΠΑ.Ε., Πανεπιστημιούπολης Καβάλας. 

• Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχό τους και αφού προηγηθεί σχετική 

βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής. Η πληρωμή επιβαρύνεται με κάθε 

νόμιμη κράτηση. 

 

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

 

1. Οικονομική προσφορά η οποία θα αναφέρει: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς ΕΛΚΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για την πράξη 

«Παρακολούθηση και μεθοδολογίες απομάκρυνσης αναδυόμενων ρύπων από υγρά 

απόβλητα.(MOREM)» 

Για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την 

Προμήθεια Αναλωσίμων (Αρ. Πρωτ………), με «Απευθείας Ανάθεση» 

 

Ημερομηνία υποβολής …-…-202.. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………………… 

ΑΦΜ:……………………………. ΔΟΥ………………………  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………..………………………………………. 

ΤΗΛ ……………….., FAX ……………….., EMAIL …………………………  

ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : …………………………………………………. 

 
2. Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωμένη σε απλή σελίδα σύμφωνα με το Παράρτημα 

της παρούσας πρόσκλησης.  

 

Οι προσφορές να αποσταλούν με e-mail (rcprocurement@emt.ihu.gr) ή ταχυδρομικά 

στον ΕΛΚΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολης Καβάλας (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης)  

μέχρι τις 15-01-2021 ημέρα Παρασκευή έως τις 10:00 π.μ.. 

 

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πράξης ειδοποιεί 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι 

αναφερόμενα δικαιολογητικά: 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για 

την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα νομικά 

mailto:kyzas@chem.ihu.gr
mailto:rcprocurement@emt.ihu.gr
https://www.rc.ihu.edu.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A5%CE%94_el.doc


   

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων 

εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους Ομόρρυθμους 

εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων 

Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για 

τους νόμιμους εκπρόσωπους τους). 

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και  

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση – Στην 

περίπτωση φυσικού προσώπου και εφόσον απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» από τον 

ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί (ΕΦΚΑ). Εφόσον το 

φυσικό αυτό πρόσωπο δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν 

απασχολεί προσωπικό).  

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο 

πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του 

νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ. (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 

για ανοικτές διαδικασίες). 

 

       
 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πράξης 

 

 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος 

 
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που υπάρχει 

στο αρχείο της υπηρεσία 

 

 

  



   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

ΑΦΜ  

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

συμμετέχω στην …………………………πρόσκληση υποβολής προσφορών τους όρους της οποίας έλαβα 

γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχομαι στο σύνολό τους και ότι:  

(α) δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό,  

(β) δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν  

(γ) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.  

(δ) σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016  

(ε) όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή μου και ειδικότερα όλα τα 

έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα. 

 

Ημερομηνία:        ……………………. 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 
 
 
 

 



   

1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 

αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 


