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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 24 

Παροχή υπηρεσιών υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας 

Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του 

Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» (Κωδικός  Πρόσκλησης 

10.4c.15.1-2/A/A ΟΠΣ 2960) 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 

1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19A/ 95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 

1.2. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.3. Του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄256/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 

λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 

1.4. Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) και ισχύει. 

1.5. Του Ν.3580/2007 (ΦEK 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 

Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις». 

1.6 Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 παρ.11 «μέχρι € 45.000,00 δεν χρειάζεται 

έγκριση από άλλο όργανο» 

1.7. Του Ν.3918/2011 (ΦEK Α΄31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 
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1.8. Του Ν.4052 (ΦΕΚ Α’ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της 

Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 

άλλες επείγουσες διατάξεις»» 

1.9. Του Ν.4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις», άρθρο 3. 

1.10. Του Ν.4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07/04/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες 

διατάξεις» 

1.11. Του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118. 

 

2. Την πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Τομεακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - 

παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία» 

(Α.Π.: οικ 4144/29/5/18,  Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

2960) 

 

3. Την με αριθ. πρωτ. 16972/31-7-2019 Απόφαση Διοικητού του Νοσοκομείου 

με την οποία εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών υποβολής Πρότασης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Επίτευξης Χαμηλών 

Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» (Κωδικός 

 Πρόσκλησης 10.4c.15.1-2/A/A ΟΠΣ 2960), με τη διαδικασία Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποβολής Προσφορών. 

  

4. Την αριθμ. 16915/2/31-7-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

Ω48346906Ε-ΟΝΨ). 

 

Προτίθεται να πραγματοποιήσει συγκέντρωση έγγραφων προσφορών για την 

ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών υποβολής Πρότασης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Επίτευξης Χαμηλών 

Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» (Κωδικός 

 Πρόσκλησης 10.4c.15.1-2/A/A ΟΠΣ 2960), 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ ή 14.880,00 € συμπ. 

ΦΠΑ, ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού, με CPV 71320000-7.  



Σε συνέχεια των ανωτέρω προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει 

σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, έως την Τετάρτη 07-08-2019 και ώρα 10:00 

π.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Γραμματεία). 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα, ώρα 11:00 π.μ. στην 

αίθουσα Διαγωνισμού του Νοσοκομείου. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Η αποσφράγιση των προσφορών (Φάκελος Τεκμηρίωσης Κριτηρίων Ποιοτικής 

Επιλογής, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και Φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.  

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/2016).  

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται για συμβάσεις αξίας ίσης ή 

κατώτερης των 20.000 € (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).  

Ισχύς προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για όσες προσφορές πληρούν τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής και τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. 

2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται.  

3. Οι τιμές να δοθούν σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις 

εκτός ΦΠΑ.  

4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο 

προσφοράς, ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει: 

 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Α.1. Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

1. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη ενασχόληση και 

ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, στην 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό,  ωρίμανση και 

υποβολή προς χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω του 

ΕΣΠΑ 2014-2020. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι καλύπτεται όταν, κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, έχουν 



ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον πέντε (5) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων έργων ενεργειακής αναβάθμισης για 

Νοσοκομεία, τα οποία έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση. 

 

Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω εμπειρία, καταθέτοντας με την 

προσφορά του (εντός του Φακέλου Τεκμηρίωσης Κριτηρίων Ποιοτικής 

Επιλογής), κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε και τα οποία 

τεκμηριώνουν την ανωτέρω εμπειρία. Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την 

εξής μορφή: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     

      

Η επιτυχής ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων τεκμηριώνεται με αντίγραφα των 

αντίστοιχων βεβαιώσεων/πιστοποιητικών/πρωτοκόλλων παραλαβής των 

αρμοδίων Υπηρεσιών. 

 

Α.2. Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό/ά που να 

αποδεικνύει/ουν ότι διαθέτει σε ισχύ οργανωμένο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκδοση διεθνώς 

αναγνωρισμένων προτύπων, με πεδίο εφαρμογής την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 

 

Β: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Γ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα 

οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ. Θα περιγράφονται 

οι παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς 

και με ΦΠΑ. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε 

άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός 

από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 



Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 

Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 

της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 

πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται 

τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα 

απορρίπτονται.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την  Παροχή υπηρεσιών υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών 

Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» (Κωδικός 

 Πρόσκλησης 10.4c.15.1-2/A/A ΟΠΣ 2960) 

 

 Στην Αθήνα σήμερα 23-07-2019 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

υποβολής προσφορών, για την Παροχή υπηρεσιών υποβολής Πρότασης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Επίτευξης Χαμηλών 

Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» (Κωδικός 

 Πρόσκλησης 10.4c.15.1-2/A/A ΟΠΣ 2960), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ: 28825//26-11-18 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και 

αποτελείται από τους:  

 1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο             Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

 2. Αντωνάκη Αθανάσιο             Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.  

 3. Πίπα Αγγελική                             Διοικητικό Υπάλληλο  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.1 Γενικά 

Το αντικείμενο των απαιτούμενων υπηρεσιών, αφορά την υποβολή φακέλου 

πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Επίτευξης 

Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές 

περιοχές», στην πρόσκληση με Τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων 

κτηρίων – Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε 

Νοσοκομεία» ύψους έως 4,45 εκατ. Ευρώ. 

Στις απαιτούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται η σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης και των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων,  η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τεχνική ωρίμανση του έργου καθώς και η 

ετοιμασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς υποβολή φακέλου και 

ένταξη στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο είναι ανοιχτό για προτάσεις από 



Νοσοκομειακές μονάδες της Αττικής (>400 κλινών) ή των λιγότερο 

ανεπτυγμένων περιφερειών της χώρας (>200 κλινών). 

Αντικείμενο της πρότασης χρηματοδότησης θα αποτελέσουν τα ακόλουθα 

κτήρια του Νοσοκομείου Παίδων  “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”: 

 Σ1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ: Επιφανείας 26.956 τ.μ. 

 Σ8 ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΟΞΙΑΔΗ : Επιφανείας 3.280 τ.μ. 

 

Ειδικότερα οι απαιτούμενες υπηρεσίες, από τον ανάδοχο σύμβουλο του έργου 

είναι οι ακόλουθες :  

1.2 Παραδοτέα  

Τα παραδοτέα τα οποία πρέπει να ετοιμαστούν από τον ανάδοχο σύμβουλο 

του έργου περιλαμβάνουν: 

i. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), το οποίο αποτελεί την πρόταση του 

Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή 

που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.  

ii. Τεκμηρίωση κόστους, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 

1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/ 01-11-2016) Υπουργική Απόφαση 

‘’Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986 / ΕΥΘΥ 712/31-

07-2015 (ΦΕΚ 1822 / Β / 24-08-2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί 

Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 

– 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»’’ και το Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020. Ο ανάδοχος σύμβουλος του έργου θα 

αναλάβει τη συγκρότηση του κειμένου που θα παρουσιάζει αναλυτικά 

τις προτεινόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις, θα τεκμηριώνει την 

αναγκαιότητα, σκοπιμότητα και αποδοτικότητα αυτών, καθώς και τη 

συμβολή του έργου στην επίτευξη των δεικτών του προγράμματος 

(εκροής, αποτελέσματος, περιβαλλοντικοί δείκτες). Στο πλαίσιο αυτό, θα 

υπολογιστεί το όφελος από την υλοποίησή των παρεμβάσεων, 

εκφρασμένο τόσο σε όρους ενεργειακής αποδοτικότητας 

(εξοικονομούμενη ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας – ktoe/τ.μ) όσο και 

οικονομικής αποδοτικότητας (ο λόγος του συνολικού κόστους των 

παρεμβάσεων ανά ktoe εξοικονομούμενης ενέργειας (€/ktoe)), ενώ 

παράλληλα, θα υπολογιστεί και ο απαιτούμενος χρόνος επανείσπραξης 

του κόστους της επένδυσης (ROI), σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

iii. Καθορισμός ενεργειών Τεχνικής Ωρίμανσης της πρότασης - Οργάνωση 

και συντονισμός της εκτέλεσης των αναγκαίων τεχνικών προμελετών – 

εγκρίσεων. Στο στάδιο αυτό, ο Ανάδοχος, με γνώμονα τις οριστικές 

ενεργειακές παρεμβάσεις, θα προσδιορίσει αφενός το είδος των 

αναγκαίων προμελετών ενεργειακής αναβάθμισης που απαιτούνται για 



την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης και αφετέρου, τις 

απαραίτητες εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές, προκειμένου να είναι εφικτή 

η χρηματοδότηση της πρότασης. Εν συνεχεία, θα καταρτίσει το σχέδιο 

των προδιαγραφών για την ανάθεση των αναγκαίων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, με στόχο να υλοποιηθούν εμπρόθεσμα οι προμελέτες και 

να ληφθούν έγκαιρα οι απαραίτητες εγκρίσεις, ώστε να 

συνυποβληθούν με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης προς αξιολόγηση στην 

ΕΥΔ  του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

iv. Τεκμηρίωση εκπλήρωσης κριτηρίων αξιολόγησης (όπως αναφέρονται 

στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης/ Κριτήρια Επιλογής 

Πράξεων ΦΑΠ_Μεθοδολογία) 

v. Συμπλήρωση με επεξηγήσεις του Πίνακα Β3 της πρόσκλησης βάσει του 

οποίου εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 

κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ/ 

vi. Συμπλήρωση με επεξηγήσεις του Πίνακα Β3 της πρόσκλησης βάσει του 

οποίου εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 

κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ/ 

vii. Ανάπτυξη συστήματος Διαδικασιών Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Ο ανάδοχος σύμβουλος του έργου θα 

αναλάβει να αναπτύξει Σύστημα Διαδικασιών Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και να διασφαλίσει παράλληλα, πως το 

Νοσοκομείο θα καλύπτει το σύνολο των κριτηρίων Διοικητικής 

Ικανότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4314/2014 (άρθρο 50), 

του Οδηγού για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών 

Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020  (εκδ. 30.7.2015) και τις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης  

 

1.3. Λοιπά δικαιολογητικά 

Κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, θα πρέπει να προετοιμαστούν 

και υποβληθούν επίσης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά με την υποστήριξη του 

αναδόχου συμβούλου προς τις τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες : 

i. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να 

υλοποιήσει την πράξη. 

ii. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης 

της Πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται. 

iii. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και 

επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από 

το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ . 



iv. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης 

v. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων ή Χρηματοοικονομική ανάλυση για 

τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με 

τις συνημμένες στην πρόσκληση οδηγίες 

vi. Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση εκπροσώπου. 

vii. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου 

viii. Πίνακας Β3 για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της 

ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ 

ix. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση (όπως ISO, 

προδιαγραφές, πιστοποιήσεις) για υλικά και υποέργα προμηθειών, 

εφόσον απαιτείται 

x. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων 

με αναπηρία. (σύμφωνα με το Παράρτημα στα συνημμένα της 

πρόσκλησης) 

xi. Πίνακας Δ1 με στάδια εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης 

πράξης 

xii. Πίνακας Δ2 αποτύπωσης προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

όπως των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 

βαθμού προόδου αυτής 

xiii. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα (πίνακες) για την εκτίμηση της 

ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος. 

xiv. Στοιχεία νομιμότητας και κυριότητας των κτηρίων (οικοδομική άδεια, 

βεβαίωση νομιμότητας μηχανικού σύμφωνα με το 4495/2017, 

μετεγγραφή των υπαρχόντων ακινήτων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο 

ή κτηματολογικό γραφείο κτλ). 

xv.  Συγκέντρωση εγγράφων και δικαιολογητικών αναφορικά με τη 

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, σε περίπτωση ήδη 

συμβασιοποιημένων υποέργων ή/και προπαρασκευαστικών ενεργειών 

για την υποβολή του φακέλου της πρότασης (π.χ. έκδοση ΠΕΑ, 

συγκρότηση και υποβολή φακέλου πρότασης κ.λπ.) 

xvi. Κατάρτιση εγγράφου που τεκμηριώνει την εκπλήρωση του συνόλου των 

κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από την οικεία Πρόσκληση 

 

Προϋπολογισθείσας δαπάνης : 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ ή 14.880,00 € συμπ. 

ΦΠΑ. 

 

Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίμημα – τεμάχιο ένα (1). 
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