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ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 45 

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου,  για την Διαχείριση 

της Ενταγμένης Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου 

Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», πιθανής δαπάνης 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ (€ 

14.880,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (CPV: 79415200-8), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις : 

1.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247 /1995) «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  

1.2 του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 

μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα 

1.3 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα  

1.4 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. 

εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις.»  
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1.5 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει σήμερα  

1.6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις.» 

1.7 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός 

κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»  

1.8  του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

1.9 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

1.10 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες».  

 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25456/23-11-2020   Απόφαση Διοικητή έγκρισης της 

διαδικασίας «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Υποβολής Προσφορών», για 

την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την Διαχείριση της 

Ενταγμένης Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 

Αθηνών «Η Αγία Σοφία»», προϋπολογισμού €12.000,00 € πλέον ΦΠΑ ή €14.880,00  

συμπ. ΦΠΑ  

 

3. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΗΟ146906Ε-ΨΟΔ σε βάρος του 

ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα, να υποβάλει έγγραφη προσφορά 

για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Διαχείριση της Ενταγμένης Πράξης 

ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και 

αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»», 

προϋπολογισμού €12.000,00 € πλέον ΦΠΑ ή €14.880,00  συμπ. ΦΠΑ  (CPV: 

79415200-8) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

1. Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο 
του Νοσοκομείου.  

 
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται από την κοινοποίηση της παρούσης έως την 

Δευτέρα 21/12/2020 10:00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 11:00 
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π.μ. στην Αίθουσα Διαγωνισμών του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

 

3.    Δικαίωμα συμμετοχής στη συλλογή προσφορών έχουν:  
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν 
το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό 
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν 
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά 
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα 
στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή 
του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν 
συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους 
έδρα στο εσωτερικό τους. 

β) Οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, οι οποίες 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις που ορίζονται από 
το Ν 4412/16 

   γ) Συνεταιρισμοί 

4. - Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.  
 
- Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

     - Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.  

5. Περιεχόμενο προσφοράς:  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε 
κλειστό φάκελο, ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει: 

 5.1.  Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του 

συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς . 

β) οι προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα 

πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και  

γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

5.2.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 και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

5.3  Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: 
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       Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, 

εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και υποστήριξη της υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-

2020. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι καλύπτεται όταν, κατά τη διάρκεια της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, έχουν συναφθεί ή ολοκληρωθεί τουλάχιστον 

πέντε (5) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση 

ενταγμένων, συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ενεργειακής αναβάθμισης σε 

Νοσοκομεία. 

Για την τεκμηρίωση πλήρωσης του ανωτέρω κριτηρίου κατατίθενται: α) αντίγραφα των 

αντίστοιχων συμβάσεων για τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή β) αντίγραφα των 

αντίστοιχων βεβαιώσεων/πιστοποιητικών/πρωτοκόλλων παραλαβής των αρμόδιων 

Φορέων για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί. 

Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει τα ανωτέρω, καταθέτοντας με την προσφορά του 

(εντός του Φακέλου Τεκμηρίωσης Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής), κατάλογο των 

κυριότερων έργων 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 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

      

     

       Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

 

5.4 Tεχνική προσφορά του προσφέροντος στην οποία τοποθετούνται τα τεχνικά 

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

προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης. 

5.5. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος στην οποία τοποθετούνται τα 

οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει 

τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 

καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5) 

5.6.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει 

οποιοδήποτε από τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης του Ν. 4412/16 σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας: 

I. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο 
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πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε 

περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε., για τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

II. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά για την 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να 

καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν 

προσωπικό. 

III. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

IV. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά 

πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

Συνημμένα:  

-Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ « Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» . 

Στην Αθήνα σήμερα 20.10.2020 συνεδρίασε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την Διαχείριση της 

Ενταγμένης Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης 

ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία», 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22450//16-10-2020 απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου και αποτελείται από τους: 

1. Τσουκάτο Τριαντάφυλλο  Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

2. Νασόπουλο Ιωάννη    Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. 

3. Πίπα Αγγελική    Διοικητικό Υπάλληλο      

Το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την Διαχείριση της Ενταγμένης Πράξης 

ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και 

αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία» θα 

περιλαμβάνει τα παρακάτω (ενδεικτικά και μόνο αλλά όχι περιοριστικά) 

1. Επικαιροποίηση / τροποποίηση φακέλου πρότασης (ΤΔΠ και 

συνοδευτικών εγγράφων)  

Ο σύμβουλος θα αναλάβει την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

όλων των συνοδευτικών εγγράφων βάσει των παρατηρήσεων / υποδείξεων που 

διατυπώθηκαν από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς και από τις Τεχνικές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή/και της αρμόδιας ΥΠΕ κατά την χορήγηση της 

έγκρισης σκοπιμότητας της Πράξης.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Σύμβουλος θα αναλάβει: 

 Την Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος Πράξης 
 Την Προσθήκη CPV σε κάθε Υποέργο 
 Την Επικαιροποίηση της τεχνικής περιγραφής & των προμελετών (όπου 

απαιτήθηκαν διευκρινίσεις ή αναδιατυπώσεις στο τεχνικό αντικείμενο των 
παρεμβάσεων) 

 Αναδιαμόρφωση προϋπολογισμού (διακριτή αποτύπωση γενικού 
εργολαβικού οφέλους, απρόβλεπτων και αναθεώρησης) 

 Τεκμηρίωση επιμέρους στοιχείων.  

2. Υποστήριξη των προκαταρκτικών διοικητικών ενεργειών για την 

έναρξη Υλοποίησης του έργου 
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Ο Σύμβουλος θα αναλάβει να υποστηρίξει όλες τις απαιτούμενες προκαταρκτικές 

διοικητικές ενέργειες που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :  

 Τη λήψη απόφασης για την έναρξη και καθορισμό του τρόπου υλοποίησης 
της Πράξης, καθώς και την ανάληψη των επιβαλλόμενων δεσμεύσεων 

 Τις προβλεπόμενες αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ (Πρωτογενές/ εγκεκριμένο 
αίτημα)  

 Την Δημιουργία Φακέλου Πράξης (σε φυσική/ηλεκτρονική μορφή) 
 Την Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας ΕΣΠΑ (για κατασκευαστικά έργα 

>500.000€) 

3. Υποστήριξη  των προκαταρκτικών ενεργειών οικονομικής 

διαχείρισης  

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει να υποστηρίξει όλες τις απαιτούμενες προκαταρκτικές 

ενέργειες οικονομικής διαχείρισης που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 

: 

 Την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 
 Τον ορισμό διαχειριστή έργου/υπολόγου σε συνεργασία με το φορέα 

χρηματοδότησης 
 Τον ορισμό του Υπεύθυνου λογαριασμού 
 Την πιστοποίηση του Υπεύθυνου λογαριασμού στην ΤτΕ 
 Το άνοιγμα ξεχωριστής λογιστικής μερίδας  

 

4. Υποστήριξη των διαδικασιών καταβολής χρηματοδότησης για τα 

συμβασιοποιημένα υποέργα που αποπληρώθηκαν με ίδιους 

πόρους του Νοσοκομείου  

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει να υποστηρίξει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

προκειμένου να αποδοθούν από το Πρόγραμμα οι δαπάνες που κατέβαλε το 

Νοσοκομείο με ιδίους πόρους για την ωρίμανση και υποβολή της Αίτησης 

χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση συνολικού προϋπολογισμού 

29.338,40 ευρώ: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 & 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Ενέργειες για την προετοιμασία φακέλου 

πρότασης χρηματοδότησης  

29.338,40€ 

 

 

5. Υποστήριξη της συνεργασίας του Νοσοκομείου με τις Τεχνικές 

Υπηρεσίες της 1ης ΥΠΕ/Υπ. Υγείας για τη δημοπράτηση / εκτέλεση 

/ επίβλεψη της μελέτης εφαρμογής 

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει να υποστηρίξει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες / 

επικοινωνίες των αρμόδιων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με τις Τεχνικές 
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Υπηρεσίες της 1ης ΥΠΕ/Υπουργείου Υγείας κατά το στάδιο δημοπράτησης / 

εκτέλεσης / επίβλεψης και παραλαβής της μελέτης εφαρμογής του κυρίως 

κατασκευαστικού υποέργου. 

 

Το χρονικό διάστημα παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα είναι έξι (6) μήνες.  

 

H προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

για την Διαχείριση της Ενταγμένης Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου 

Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία»,  ανέρχεται σε € 12.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 14.880,00 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).   

Οι προσφορές θα δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   

Α/Α Περιγραφή είδους / εργασίας Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο      

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για την Διαχείριση της Ενταγμένης 

Πράξης ΕΣΠΑ με τίτλο «Δράσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και 

αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου 

Παίδων Αθηνών « Η Αγία Σοφία» .  

κωδικός είδους 2690001038000005 

CPV: 79415200 K.A.E. 40439 

τεμ 1 

  

Γενικό Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ 24%):  

ΦΠΑ 24%:   

Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ 24%):  

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τσουκάτος Τριαντάφυλλος 

_________________________ 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Νασόπουλος Ιωάννης  

_________________________ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Πίπα Αγγελική 

___________________ 

Διοικητικός Υπάλληλος 
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