
 

   

ΠΙΚΕΡΜΙ  14/03/2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ»  

 

Το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως των άρθρων 116 και 

117,  

β) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

δ) τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

ε) τις διατάξεις του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές 

ρυθμίσεις”, 

στ) τις διατάξεις του υπ’αρ. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17-9-1987) Π.Δ. ίδρυσης του Κέντρου Ανανεώσιμων 

Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

ζ) τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 (ΦΕΚ 314/27-4-1989) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 

«Κανονισμός Λειτουργίας ΚΑΠΕ», 

η) τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις (F.A.Q.) της ΕΑΑΔΗΣΥ που έχουν 

εκδοθεί έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και βρίσκονται 

αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής, 

θ) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της, εκτός εάν αυτό ορίζεται ειδικώς, 

ι) το εγκριθέν, από τον Γενικό Διευθυντή ΚΑΠΕ, υπ’αρ. 40-1498 / 26.02.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα 

της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΑΠ) του ΚΑΠΕ για τη διενέργεια της συγκεκριμένης  

ανάθεσης,  

ια) τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους φορείς που διενεργούν αναλύσεις καυσίμων βιομάζας να υποβάλουν 

προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της παρακάτω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας. 

Ειδικότερα, ζητείται η διενέργεια αναλύσεων σε 20-30 δείγματα βιομάζας. Τα δείγματα θα 

προέρχονται από διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, θα αποστέλλονται σταδιακά, ενώ δεν 

θα γίνουν σε όλα απαραίτητα όλες οι αναλύσεις.  



 

   

Με βάση τις προδιαγραφές και τους όρους παρακαλούμε να αποστείλετε μία προσφορά ανά 

ανάλυση (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του δείγματος) όπου να αναφέρονται τα 

πρότυπα που χρησιμοποιείτε και οι  διαπιστεύσεις του εργαστηρίου σας.  

Η παρούσα πρόσκληση υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου aGROWchain (CN1 - SO 2.2 – SC009), το 

οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών 

χωρών. 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ  

 

Το ΚΑΠΕ, ως εταίρος του έργου “Agrowaste supply chains for sustainable growth - aGROWchain”, 

θα προβεί στην ανάθεση της διενέργειας αναλύσεων 20-30 δειγμάτων βιομάζας. Τα δείγματα θα 

είναι κυρίως κλαδέματα από ροδακινιές και μηλιές, κλαδέματα αμπελιού, καλάμι και άχυρο και θα 

προέρχονται από διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού (κλαδιά ή θρυμματισμένο υλικό). Οι 

αναλύσεις θα αφορούν σε: 

• Προσδιορισμό υγρασίας, 

• Προσδιορισμό ποσοστού τέφρας (550 
0
C), 

• Προσδιορισμό ποσοστού πτητικών, 

• Στοιχειακή ανάλυση (CHN),  

• Θερμιδομέτρηση,  

• Προσδιορισμό περιεκτικότητας σε θείο και χλώριο, 

• Κοκκομετρία (όταν το υλικό είναι θρυμματισμένο), 

• Χημική ανάλυση τέφρας, 

• Συμπεριφορά τήξης τέφρας. 

 

Οι αναλύσεις πρέπει να γίνουν με βάση διεθνή ή ευρωπαϊκά  πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο ΕΛΟΤ 

για τα στερεά βιοκαύσιμα.  

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για τα ανωτέρω: 

Α) είτε με επιστολή στη διεύθυνση 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

19
ο

 χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος  

19009, Πικέρμι. Αττική 

Υπόψη  Κας Ιωάννας Παπαμιχαήλ 

 



 

   

Β) Είτε ηλεκτρονικά  

στο email: cperakis@cres.gr 

μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 στις 12:00. 

Για επιπλέον πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στους κ. X. Περάκη ή κα Ι. 

Παπαμιχαήλ (τηλ. 210-6603 237/340 και 210-6607428, cperakis@cres.gr / ioannap@cres.gr)   

Μαζί με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν:  

� Ενημερωτικό υλικό/έγγραφα  (πχ ISO, διαπίστευση, κλπ), τα οποία να τεκμηριώνουν την 

επάρκεια του υποψηφίου για τη διεξαγωγή των μετρήσεων της Παραγράφου 1 της 

παρούσης.  

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο τον κάτωθι Πίνακα, ο οποίος και θα 

αποτελεί την οικονομική τους προσφορά:  

α/α Προσδιοριζόμενο 

χαρακτηριστικό 

Μέθοδος Διευκρινίσεις Κόστος (€/δείγμα) 

1 Υγρασία    (Κ1) 

2 Ποσοστό τέφρας 

(550 
0
C) 

  
(Κ2) 

3 Ποσοστό πτητικών   (Κ3) 

4 Στοιχειακή ανάλυση 

(CHN) 

  
(Κ4) 

5 Θερμιδομέτρηση   (Κ5) 

6 Περιεκτικότητα σε 

θείο και χλώριο 

  
(Κ6) 

7 Χημική ανάλυση 

τέφρας 

  
(Κ7) 

8 Συμπεριφορά τήξης 

τέφρας 

  
(Κ8) 

9 Κοκκομετρία  

έως 1 cm 

  
(Κ9) 

10 Κοκκομετρία  

1-3 cm 

  
(Κ10) 

11 Κοκκομετρία  

3-10 cm 

  
(Κ11) 

 

 



 

   

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (Συνολικό κόστος, 

€/δείγμα) μεταξύ των υποψηφίων, οι προσφορές των οποίων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας Πρόσκλησης: 

Συνολικό κόστος (€/δείγμα) = Κ1 + Κ2 + Κ3 + Κ4 + Κ5 + Κ6 + Κ7 + Κ8 + [(Κ9 + Κ10 + Κ11) / 3] 

Οι προσφορές των εργαστηρίων που διαθέτουν διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025 για τις 

περισσότερες από τις παραπάνω αναλύσεις θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα ανεξαρτήτως 

τιμήματος.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο  ανάδοχος θα υποβάλει προς το ΚΑΠΕ: 

Α) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ 

Β) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ   

Γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
1
, σε ισχύ 

Δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σε ισχύ 

Ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, σε ισχύ 

Στ) Πιστοποιητικά ότι δεν υπάρχει απόφαση που να τον κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε 

διαδικασία συναλλαγής ή λύσης ούτε απόφαση που να τον θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

ειδική εκκαθάριση ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών. 

Η μη υποβολή των ως άνω εγγράφων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του αναδόχου. 

 

5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης στον ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ 

αναδόχου και ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας).  

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά ανά πακέτο δειγμάτων και των αντίστοιχων αναλύσεων. Αναλυτικοί 

όροι πληρωμής θα διευκρινισθούν με την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό 

ποσό της εν λόγω υπηρεσίας δε θα υπερβεί το ποσό των 17.160,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Αφορά ιδίως: 

Α) Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,  

Β) Στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 


