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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ                                    

& ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                      Προς : 

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

ΠΛΗΡ.     : Μπάλος Θεόδωρος        

ΤΗΛ         : 26953 60606  

FAX         : 26950 22245 

E-mail  :  balost@1696.syzefxis.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 Το  Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη: 

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού  

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

-του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και 

διαχείρισης του (ΚΗΜΔΗΣ)  ,    

- το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17
ης

 / 03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την  «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών 

προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής» 

- την υπ’ αρίθμ. 8
η
 / 22-05-2020 , θέμα 3

ο 
Ε.Η.Δ, με ΑΔΑ: ΩΓΧ74690ΒΞ-ΛΣΖ, απόσπασμα πρακτικού της  

Συνεδρίασης του Δ.Σ.  του Γ.Ν.Ζ. , σχετικά με την  έγκριση  του πρακτικού της  Επιτροπής κατάρτισης  

Ζητουμένων Τεχνικών Προδιαγραφών 

- την ανάγκη διαφάνειας των διαδικασιών, την διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, της 

βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων αναδόχων, ώστε 

να εξασφαλιστεί  ταυτόχρονα η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

               Την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την 

οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου :  «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

Συμβούλου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Αξιοποίηση συστημάτων Α.Π.Ε. και 

εξοικονόμησης ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου» , το οποίο υλοποιείται στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» (CPV 

71621000-7) (ΚΑΕ 0439).Ανώτατη προϋπολογισθείσα  δαπάνη  59.700 € προ ΦΠΑ ή 74.028,00 €  συμπ. 

ΦΠΑ 24% και διάρκειας 36 μηνών. 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ       26-05-2020 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.           3117 
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 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από το παρόν έγγραφο 

αναρτημένο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Επίσης στοιχεία της ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του παρόντος εγγράφου, θα 

δοθούν στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.zante-hospital.gr. 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος  

και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών,  

μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα  01 Ιουνίου  του  2020 και ώρα 12.00 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση grafprom@1547.syzefxis.gov.gr         και         στο Fax : 2695 0 22245. 

  

 Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως 

υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές. 

 Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει 

για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή 

υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών . 

 Οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή και εφόσον τροποποιηθούν, θα αναρτηθούν 

εκ νέου για τέσσερις (4) ημέρες, προκειμένου να οριστικοποιηθούν.  

 Μετά την οριστικοποίησή τους οι προδιαγραφές θα συμπεριληφθούν στην διακήρυξη του 

Συνοπτικού  Διαγωνισμού που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο μας για την ανάθεση του έργου .   

 

 

                                                                                                             

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ X. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου είναι δικαιούχος του προγράμματος «Αξιοποίηση συστημάτων Α.Π.Ε. και 

εξοικονόμησης ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου» το οποίο υλοποιείται στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», 

συνολικού προϋπολογισμού 853.904,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/06/2020 και ως ημερομηνία λήξης η 31/12/2022. 

Η πράξη αποτελείται από τρία κυρίως έργα τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα μαζί με τα 

υποέργα αυτών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

1 
Ενεργειακή Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και Μελέτη 

εξοικονόμησης των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων 

2 Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας 

2.1 
Εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής υγραερίου για την τροφοδότηση με αέριο 

των υφιστάμενων ατμογεννητριών και καυστήρων πετρελαίου 

2.2 Εγκατάσταση ηλιοθερμικής μονάδας για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) 

2.3 Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες φωτοδιόδων (LED) 

2.4 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με Αυτοπαραγωγή (net metering) 

2.5 Εγκατάσταση Συστήματος Καταγραφής Ενέργειας 

3 
Πιστοποίηση ISO 50001:2011 – Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Β΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης 

3.1 Πιστοποίηση ISO 50001:2011 – Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας 

3.2 Έκδοση Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α) Αρχική αξιολόγηση φακέλου Πράξης συγχρηματοδοτούμενου έργου 

Ο Σύμβουλος θα διενεργήσει έλεγχο στον φάκελο υποβολής του προγράμματος και θα ενημερώσει την 

Διοίκηση του Νοσοκομείου για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Νοσοκομείο προκειμένου 

να υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική πρόσκληση. 

Επίσης θα ενημερώσει την Διοίκηση του Νοσοκομείου για τις ιδιαιτερότητες κάθε υποέργου και σε 

συνεργασία με αυτήν θα αναπτύξει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο σύμβουλος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη προς 

το Νοσοκομείο στην επικοινωνία του με την διαχειριστική αρχή καθώς με όποιους δημόσιους φορείς 

κριθεί αναγκαίο. Επίσης ο σύμβουλος θα αναλάβει να υποστηρίξει το Νοσοκομείο στην παρακολούθηση 

υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων ελέγχων και 

αναφορών προόδου. 
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Β) Υποβοήθηση Νοσοκομείου στην υλοποίηση των διαγωνισμών των έργων της πράξης 

Ο σύμβουλος θα αναλάβει την υποστήριξη της Διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιών του Νοσοκομείου 

κατά την διαδικασία σύνταξης των διακηρύξεων διαγωνισμών με τους οποίους θα δημοπρατηθούν τα 

έργα της πράξης. Ο σύμβουλος θα ενημερώσει τα αρμόδια στελέχη του Νοσοκομείου για τις απαιτήσεις 

υλοποίησης κάθε υποέργου της πράξης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές προδιαγραφές που θα 

πρέπει να διαθέτουν τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και 

ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (σημάνσεις, πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών, εφαρμοστέα διεθνή 

πρότυπα κτλ) καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

Επίσης ο σύμβουλος θα βρίσκεται στη διάθεση των επιτροπών διαγωνισμών του Νοσοκομείου κατά τη 

φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων των έργων, παρέχοντας 

πληροφορίες και επεξηγήσεις, υποστηρίζοντας τα μέλη των επιτροπών στην λήψη αποφάσεων. Εφόσον 

προκύψει ανάγκη, ο σύμβουλος θα παρέχει εμπεριστατωμένη καθοδήγηση στις επιτροπές διαγωνισμών 

στην διατύπωση ερωτημάτων ή σε αιτήματα αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων προς τους 

υποψήφιους ανάδοχους.  

 

Γ) Υποβολή τελικού φακέλου Πράξης 

Ο σύμβουλος θα αναλάβει καθ’ όλη την υλοποίηση της πράξης να συγκεντρώνει και να αρχειοθετεί τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συντάξει τον φάκελο ολοκλήρωσης του έργου και να τον 

υποβάλει (ηλεκτρονικά ή με φυσικό τρόπο) στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, ο σύμβουλος θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο τα ακόλουθα παραδοτέα: 

 

Παραδοτέο Π1 : Έκθεση Αρχικής Αξιολόγησης Φακέλου Πράξης 

Στην εν λόγω έκθεση θα αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες κάθε υποέργου, θα καθορίζονται οι απαιτούμενες 

ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Νοσοκομείο καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 

πράξης. 

 

Παραδοτέο Π2 : Τεχνικό υπόμνημα ΥΠ1 «Ενεργειακή Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης του Γενικού 

Νοσοκομείου Ζακύνθου και Μελέτη εξοικονόμησης των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων» 

Στο εν λόγω τεχνικό υπόμνημα θα περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που θα συμπεριληφθούν 

στην Διακήρυξη του διαγωνισμού του ανωτέρω υποέργου, προκειμένου να επιδεικνύεται η συμμόρφωση 

με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης θα περιλαμβάνετε ανάλυση των κρίσιμων 

για την βέλτιστη υλοποίηση του υποέργου παραμέτρων. 

 

Παραδοτέο Π3 : Τεχνικό υπόμνημα ΥΠ2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και εξοπλισμού 

εξοικονόμησης ενέργειας» 

Στο εν λόγω τεχνικό υπόμνημα θα περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που θα συμπεριληφθούν 

στην Διακήρυξη του διαγωνισμού του ανωτέρω υποέργου, προκειμένου να επιδεικνύεται η συμμόρφωση 

με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης θα περιλαμβάνετε ανάλυση των κρίσιμων 

για την βέλτιστη υλοποίηση των υποέργων παραμέτρων.  
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Παραδοτέο Π4 : Τεχνικό υπόμνημα ΥΠ4 «Πιστοποίηση ISO 50001:2011 – Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας 

& Β΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης» 

Στο εν λόγω τεχνικό υπόμνημα θα περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που θα συμπεριληφθούν 

στην Διακήρυξη του διαγωνισμού του ανωτέρω υποέργου, προκειμένου να επιδεικνύεται η συμμόρφωση 

με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης θα περιλαμβάνετε ανάλυση των κρίσιμων 

για την βέλτιστη υλοποίηση των υποέργων παραμέτρων. 

 

Παραδοτέο Π5 : Έκθεση ολοκλήρωσης φακέλου υποβολής 

Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία για την ολοκλήρωση και υποβολή του φακέλου του 

έργου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Επίσης θα συνοδεύεται από το 

αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου. 

 

================================ 
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