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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρίνισης επί αιτήματος που υποβλήθηκε, μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αφορά την 

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑΜ 22PROC011154542), με 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 191046, για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης μελέτης : «Μελέτες Εφαρμογής και τεύχη 

δημοπράτησης» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού 

Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο» 

 

Επί του αιτήματος που υποβλήθηκε, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα και αφορά την παράγραφο 22.2.3 της Διακήρυξης Ανοιχτής 

Διαδικασίας (ΑΔΑΜ 22PROC011154542), με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ 191046, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης : «Μελέτες 

Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του 

Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο», παρέχεται η ακόλουθη διευκρίνιση.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ : Στο άρθρο 22.2.3 παράγραφος (ii) της Διακήρυξης αναφέρεται ότι 

για την περίπτωση (β), οι προσφέροντες υποβάλλουν: "Κατάλογο των 

κυριότερων μελετών ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων που 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά 

της επιφάνειας των κτιρίων, της ημερομηνίας υλοποίησης και του παραλήπτη, 

συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση τού προσφέροντος περί της έντεχνης, 

επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών ή/και πιστοποιητικό..." 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για την απόδειξη της αναφερόμενης 

παραγράφου, γίνεται αποδεκτή η υποβολή μόνο υπεύθυνης δήλωσης του 

προσφέροντος για εκπόνηση παρόμοιας μελέτης Δημόσιου Νοσοκομείου, του 

οποίου η μελέτη εφαρμογής έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε αναμονή έγκρισης, 

ή θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από πιστοποιητικό. 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10728/29-08-2022 Διακήρυξη 

Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης : «Μελέτες 

Εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του 

Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο», και την παράγραφο 22.2.3 (ii), για την 

απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 19.3 

περίπτωση (β), οι προσφέροντες υποβάλλουν : Κατάλογο των κυριότερων 

μελετών ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων που πραγματοποιήθηκαν 

την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά της επιφάνειας των 

κτιρίων, της ημερομηνίας υλοποίησης και του παραλήπτη, συνοδευόμενο από 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος περί της έντεχνης, επιτυχούς και 

αποτελεσματικής εκπόνησης των μελετών ή/και πιστοποιητικό π.χ. Βεβαίωση 

Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κλπ. από τουλάχιστον 1 

Δημόσιο Νοσοκομείο για παρόμοια μελέτη, σύμφωνα με το Άρθρο 19.3. 

Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος, αφορά 

ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες μελέτες (έντεχνη, επιτυχής και 

αποτελεσματική εκπόνηση μελετών για μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης 

δημοσίων κτιρίων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία), και 

δύναται να υποβληθεί χωρίς την συνοδεία πιστοποιητικού.    

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

του Γ.Ν.Π ‘ΤΖΑΝΕΙΟ’ 
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