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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικών της αριθμ. 15ης/18.07.2018
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α.
OIKONOMIKΟ ΘΕΜΑ 13ο: ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21467/16-07-2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» (Ε.Π
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
24.800,00€(ΜΕ ΦΠΑ)»
Σχετ.:

1) Η με κωδικό 10.4c.15.1-2/ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2960/οικ.4144/29-5-2018 Ανοιχτή
Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
2) Η με κωδικό 10.4c.15.1-2/ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2960/οικ.5111/29-5-2018 1η Τροποποίηση
Ανοιχτής Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Σας γνωρίζουμε, σύμφωνα με τα (1) & (2) σχετικά, ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση µε κωδικό 10.4c.15.1-2 που καλεί τα
δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν δυναμικότητα: (α) τουλάχιστον 400 κλινών στην
Περιφέρεια Αττικής ή (β) τουλάχιστον 200 κλινών στις υπόλοιπες Περιφέρειες, για την
υποβολή προτάσεων προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίων, με κάλυψη του συνόλου των δαπανών από πόρους του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της πρόσκλησης διαμορφώνεται σε 64,93 εκ.€, ενώ ο ανώτατος
προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης είναι 4.000.000,00 € και μπορεί, υπό
προϋποθέσεις, να φθάσει στα 4.450.000,00 €. Το σύνολο των παρεμβάσεων θα πρέπει να
οδηγεί στην κατάταξη των κτιρίων στην ενεργειακή κατηγορία Β ή σε ανώτερη.
Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:
•
Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)
•
Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού –
θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
•
Αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
•
Προετοιμασία και υποβολή του φακέλου Πρότασης Χρηματοδότησης
•
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης
•
Προπαρασκευαστικές Ενέργειες
Κάθε Δικαιούχος – Νοσοκομείο μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση
χρηματοδότησης. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr, από 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00 έως, την 31
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων είναι: ΑΜΕΣΗ (αξιολόγηση αυτοτελώς με
σειρά προτεραιότητας).

Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: ΩΞ62469Η5Ω-ΜΤ9
Οι Δικαιούχοι - Νοσοκομεία μπορούν να προχωρούν απευθείας στην υποβολή της
πρότασης καθώς δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί έκδοση Απόφασης Έγκρισης Σκοπιμότητας
για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και την προμήθεια υπηρεσιών και πάσης φύσεως
εξοπλισμού των Νοσοκομείων, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 121/2017.
Με δεδομένη την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της αυξημένης ενεργειακής
κατανάλωσης του Νοσοκομείου μας, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για ένταξη και
χρηματοδότηση.
Το Νοσοκομείο μας διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις που χρήζουν ενεργειακής
αναβάθμισης, για τις οποίες έχει ήδη εκπονηθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και εκ
των οποίων θα επιλεγούν οι προκρινόμενες για ενεργειακή αναβάθμιση σύμφωνα με την
επιλεξιμότητά τους και τη συμβολή τους στους στόχους του έργου.
Προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να
προηγηθεί ενεργειακή αξιολόγηση βάσει των υπαρχόντων πιστοποιητικών και εκπόνηση
τεχνικών προδιαγραφών που θα περιλαμβάνουν συνοπτική τεχνική περιγραφή και κόστος –
οφέλη των προτεινόμενων επεμβάσεων και του εξοπλισμού ή των υλικών που προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται η αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση
κελύφους, αντικατάσταση συστήματος φωτισμού, εργασίες αναβάθμισης συστημάτων
κλιματισμού, ΖΝΧ και όποια άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία θα προσφέρουν
σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση στα ακίνητα.
Δεδομένου ότι το Νοσοκομείο μας, δεν έχει τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς
πόρους για την κατάλληλη προετοιμασία και υποβολή μίας άρτιας και ώριμης πρότασης στο
πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, κρίνεται επιτακτική η συνεργασία με έμπειρο εξωτερικό
Ανάδοχο, ο οποίος θα παράσχει στο Νοσοκομείο τις ακόλουθες υπηρεσίες Συμβούλου:
•
Υποστήριξη του Νοσοκομείου στη διαδικασία ωρίμανσης της πρότασης
χρηματοδότησης, προκειμένου να υποβληθεί ολοκληρωμένος φάκελος υποψηφιότητας για την
διεκδίκηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε κωδικό 10.4c.15.1-2
•
Συγκρότηση ολοκληρωμένου φάκελου χρηματοδότησης και υποβολή μέσω του ΟΠΣ
ΕΣΠΑ 2014-2020
•
Τεκμηρίωση εκπλήρωσης κριτηρίων αξιολόγησης και των προϋποθέσεων για την
ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την ένταξη του έργου
•
Επικαιροποίηση, ή σύνταξη τεύχους διοικητικής, χρηματοοικονομικής και
επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου
•
Αξιολόγηση Ενεργειακής Απόδοσης και των αντίστοιχων πιστοποιητικών ανά κτίριο ή
θερμική ζώνη, με τα παραδοτέα της υπάρχουσας Ενεργειακής Επιθεώρησης (xml,
συμπεράσματα κλπ), με βάση τον ισχύοντα εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
•
Τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
πρόσκληση του έργου) των επεμβάσεων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ (στη βάση των οριστικών αποφάσεων κατόπιν ελέγχου
επιλεξιμότητας), συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους - οφέλους στην οποία να
τεκμηριώνεται η επιλογή των παρεμβάσεων.
•
Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων
•
Ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
Ελάχιστες προϋποθέσεις εξωτερικού Αναδόχου:
Ως προς την τεχνική επάρκεια, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Να συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2) Δεδομένου του στενού χρονοδιαγράμματος της παρούσας Πρόσκλησης, ο υποψήφιος θα
πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου,
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Εκτιμάται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών ανέρχεται σε έως δυο
(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δαπάνη σε περίπτωση
έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης του Νοσοκομείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι επιλέξιμη, παρακαλούμε να αποφασίσετε για:
1. Την έγκριση δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών
Συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από
μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία» (Ε.Π Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)»
και διάθεση πίστωσης ύψους 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00€, η οποία θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου έτους 2018/ΑΔΑ :864/18.
2. Την έγκριση της ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας σε εξωτερικό Ανάδοχο με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3. Την εξουσιοδότηση της Διοικήτρια ή του Αναπληρωτή Διοικητή ΨΝΑ ώστε να
αποφασίσει μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ποιες κτιριακές εγκαταστάσεις
χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, για τις οποίες έχει ήδη εκπονηθεί πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης και θα επιλεγούν σύμφωνα με την επιλεξιμότητά τους και τη
συμβολή τους στους στόχους του έργου.
4. Την συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από τους παρακάτω υπάλληλους
1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΩ
η οποία θα προβεί στην συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και θα υποβάλλει το
σχετικό πρακτικό εντός 10 ημερών.
5. Την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην Ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου.
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ:



Τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Την με
κωδικό 10.4c.15.1-2/ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2960/οικ.4144/29-5-2018 Ανοιχτή
Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Την με κωδικό 10.4c.15.1-2/ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2960/οικ.5111/29-5-2018 1η Τροποποίηση
Ανοιχτής Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Ότι η εν λόγω δαπάνη σε περίπτωση έγκρισης της υποβληθείσας πρότασης του
Νοσοκομείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι
επιλέξιμη
 Την εισήγηση της
Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου κας Καλαντζή
Σπυριδούλας.
Και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI
ΕΓΚΡΙΝΕΙ
1. Τη δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για
την προετοιμασία και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από
μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία» (Ε.Π Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 20142020)» και διάθεση πίστωσης ύψους 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00€, η
οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου έτους
2018/ΑΔΑ :864/18.
2. Την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας σε εξωτερικό Ανάδοχο με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Διοικητή ΨΝΑ ώστε να αποφασίσει μετά από
πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ποιες κτιριακές εγκαταστάσεις χρήζουν ενεργειακής
αναβάθμισης, για τις οποίες έχει ήδη εκπονηθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
και θα επιλεγούν σύμφωνα με την επιλεξιμότητά τους και τη συμβολή τους στους
στόχους του έργου.
4. Τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από τους παρακάτω υπάλληλους
1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΩ
η οποία θα προβεί στην συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και θα υποβάλλει
το σχετικό πρακτικό εντός 10 ημερών.
5. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην
Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν
Σπυριδούλα Καλαντζή
Ξενοφών Παναγιώτου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διοικήτρια.
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου- Αν. Διοικητής.
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Γεώργιος Μπαγετάκος
Γεώργιος Ρεμπής
Ιωάννης Χριστόπουλος
Παναγιώτης Ψαρέλης

Αγγελική Γκιουμέ

Τακτικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναπληρωματικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
Τακτικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Αιρετός
εκπρόσωπος ιατρών του Ψ.Ν.Α.
Τακτικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου –
Αιρετός εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού του Ψ.Ν.Α.
Αν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακριβές απόσπασμα
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ.
Αγγελική Γκιουμέ
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