
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                                                                                                                             Σελίδα 1 από 9   

 

                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
          1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                      : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                              
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                       

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Κ. ΖΑΔΕΛΗ                                                 Αριθ. πρωτ. 9991 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061792 

Fax   : 213.2061778 
e-mail   : prom@laiko.gr         
 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια και διανομή Φυσικού αερίου 

προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη,  CPV 09123000-7, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.468.479,14 €, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.»  

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

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

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8793/29-06-2021 έγγραφο της εταιρείας «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9904/23-07-2021 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια και διανομή Φυσικού αερίου 

προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη,  CPV 09123000-7, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.468.479,14 €, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 

03η/08/2021 Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή 
να τις αποστείλουν με έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
prot@laiko. gr και με κοινοποίηση στο k.zadeli@laiko.gr. 

5. 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 των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός 

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου 

εταιρείας για την προμήθεια και διανομή Φυσικού αερίου προς κάλυψη των 

αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη,  CPV 09123000-7, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 1.468.479,14 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. Και 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

 

                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                    α.α.       

Επτά (7) σελίδες                                                                             ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια Δημόσιου, 

ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια Φυσικού Αερίου, 

προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου σας γνωρίζει τα εξής: 

Παρατήρηση 1η:  
Η Επιτροπή αποδέχεται την παρατήρηση και προτείνει την τροποποίηση του 

αναγραφόμενου στον τίτλο του διαγωνισμού CPV (CPV 0913000-9) με το σωστό CPV 

09123000-7, όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο Ειδικών όρων, σημείο 1 των 

τεχνικών προδιαγραφών (α σχετ.). 

Παρατήρηση 2η:  
Η Επιτροπή θεωρεί πως για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 

Γενικά, των τεχνικών προδιαγραφών (α σχετ.), θα πρέπει οι συμμετέχοντες στη διαδικασία 

να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τις οποίες θα προμηθεύουν. 

Ωστόσο, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στη σχετική παρατήρηση  και 

για την περίπτωση που οι συμμετέχοντες στη διαδικασία γνωρίζουν εκ των προτέρων πως 
δεν θα απαιτηθούν ενέργειες ή επιπλέον δαπάνες για την τροφοδοσία του Νοσοκομείου 

από τον νέο πάροχο που θα προκύψει από τη διαδικασία, προτείνει τη μερική τροποποίηση  

των οριζόμενων  ως εξής:   

«… Τυχόν τροποποιήσεις ή άλλες ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκείμενου ο Ανάδοχος 

που θα προκύψει να μπορεί να τροφοδοτεί τους υφιστάμενους μετρητές του Νοσοκομείου, 

θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά των 

συμμετεχόντων και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να περιγράφονται αναλυτικά. Το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παραπάνω εργασιών θα πρέπει επίσης να υποβληθεί 

στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων υποχρεωτικά.  

Τυχόν εξουσιοδοτήσεις, λοιπές νόμιμες ενέργειες ή άλλα που θα πρέπει να έχουν 

προηγηθεί, στην περίπτωση αλλαγής παρόχου, θα πρέπει να απαριθμούνται αναλυτικά 

στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων. 

Για τους ανωτέρω λόγους ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά 

είτε: 

Α) Να προσέλθουν επιτόπου, προκειμένου να λάβουν γνώση των σημείων τροφοδοσίας 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης 

έκδοσης Τεχνικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου).  

Β) Να προσκομίσουν Υπ. Δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται πως δεν θα απαιτηθούν 

ενέργειες ή επιπλέον δαπάνες, ή εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση νόμιμων ενεργειών για 

τη μετάβαση  τροφοδοσίας του Νοσοκομείου στον νέο πάροχο που θα προκύψει από τη 

διαδικασία……»  

Παρατηρήσεις 3, 4, 5, 6η:  
Η Επιτροπή θεωρεί πως η προμήθεια και η διανομή του Φυσικού αερίου για το Νοσοκομείο 

αποτελούν ενιαίο αντικείμενο και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό θεωρείται 

επιβεβλημένο ώστε το Νοσοκομείο να μπορεί να διευθετεί όλα τα θέματα που θα 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης (τεχνικά ή λογιστικά) που θα 

υπογραφεί με έναν και μόνο Ανάδοχο. 

Για την επίλυση αυτού του θέματος προτείνουμε την τροποποίηση του τίτλου του 

διαγωνισμού σε «Διενέργεια Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την προμήθεια και διανομή Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών του 

Νοσοκομείου». 
Επιπλέον, προτείνουμε να τροποποιηθεί η παράγραφος των Ειδικών όρων, σημεία 3, 4, 5, 6 

και 7 ως εξής: 

3. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να φέρει τις 

από την κείμενη νομοθεσία προαπαιτούμενες: 

Α) Άδεια διανομής φυσικού αερίου (του ιδίου ή συνεργαζόμενου φορέα) 
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Β) Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου 

Γ) Άδεια μεταπώλησης φυσικού αερίου (του ιδίου ή συνεργαζόμενου φορέα) 

4. Οι συμμετέχοντες (ή συνεργαζόμενοι με αυτούς φορείς) στη διαδικασία θα πρέπει να 

είναι Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ.  

5. Οι συμμετέχοντες (ή συνεργαζόμενοι με αυτούς φορείς) στη διαδικασία θα πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας….» 
Παρατήρηση 7η: 
Η Επιτροπή αποδέχεται την παρατήρηση και τροποποιεί την παράγραφο των Ειδικών όρων, 

σημείο 9, ως εξής: «…Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να προσκομίσουν 

πελατολόγιο και συμβάσεις αντίστοιχου αντικειμένου με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα ή άλλα ιδρύματα αντίστοιχης δυναμικότητας την τελευταία 3ετία - 5ετία….» 
 Παρατήρηση 8η: 
Η Επιτροπή θεωρεί αυτονόητο πως το Νοσοκομείο κατά την εκτέλεση της σύμβασης που θα 

προκύψει θα πληρώσει για την ποσότητα του φυσικού αερίου που θα έχει πραγματικά 

καταναλώσει. 
 

Οι νέες συνολικές προδιαγραφές για το θέμα επομένως τροποποιούνται ως εξής: 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 Οι όροι και απαιτήσεις που περιέχονται στη παρούσα τεχνική προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Η μη τήρησή τους καθιστά 
αυτομάτως την προσφορά τους απαράδεκτη και την αποκλείει από οιαδήποτε 
αξιολόγηση.  
 Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η προμήθεια και διανομή Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) για 

το Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» διάρκειας δύο ετών. Η προμήθεια και διανομή αφορά στην 

παροχή Φυσικού αερίου, σε αέρια μορφή, μέσω κεντρικού δικτύου διανομής, για την 

τροφοδότηση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (κεντρικού κτιρίου – Αγίου Θωμά 17 

και κτιρίου παραρτήματος- Σεβαστουπόλεως 16) τα οποία καθορίζονται ως Σημεία 

Παράδοσης.  

Ως Σημείο Παράδοσης ορίζεται το σημείο εξόδου (φλάντζα ή συγκόλληση) στην έξοδο του 
Σταθμού Μέτρησης & Ρύθμισης (ΣΜΡ) που συνδέει τις εγκαταστάσεις του Αγοραστή με το 

Δίκτυο Διανομής.  

 Το Φυσικό Αέριο το οποίο θα παραδίδεται στο Σημείο Παράδοσης θα είναι ελεύθερο 

από κάθε ενέχυρο, βάρος, εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα τρίτου.  

 Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει με μέσα και 

δαπάνες του να μπορεί να τροφοδοτήσει τέσσερις (4) διαφορετικούς μετρητές Φυσικού 

Αερίου (3 στο κεντρικό κτήριο και 1 στο κτήριο παραρτήματος) που είναι εγκατεστημένοι 

στο Νοσοκομείο και αφορούν ειδικότερα: 

Κτήριο Αγίου Θωμά 17 
1) Την τροφοδοσία του κεντρικού Λεβητοστασίου του Νοσοκομείου 
2) Την τροφοδοσία του Τμήματος Μαγειρείων του Νοσοκομείου 

3) Την τροφοδοσία του Τμήματος Εργαστηρίων του Νοσοκομείου 

Κτήριο Σεβαστουπόλεως 16 
1) Την τροφοδοσία του κεντρικού Λεβητοστασίου του κτιρίου παραρτήματος 
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Είδος 
Αναγκών 

Εκτιμώμενη 
Ποσότητα Φ.Α. 
Σε MwhΑΘΔ 
(2ετία) 

Εκτιμώμενη 
Ποσότητα Φ.Α. 
Σε MwhΑΘΔ 
(Ετήσια) 

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα 
Αξία (συμπ. 20% αύξησης 
κατανάλωσης 
(2ετία) 

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα 
Αξία 
(Ετήσια) 

Ψύξη - 

Θέρμανση 

18.909,9 9.454,95 

 

1.468.479,14 611.866,31 

 

 

Τυχόν τροποποιήσεις ή άλλες ενέργειες που θα απαιτηθούν, προκείμενου ο Ανάδοχος που 

θα προκύψει να μπορεί να τροφοδοτεί τους υφιστάμενους μετρητές του Νοσοκομείου, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά των 

συμμετεχόντων και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να περιγράφονται αναλυτικά. Το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παραπάνω εργασιών θα πρέπει επίσης να υποβληθεί 

στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων υποχρεωτικά.  

Τυχόν εξουσιοδοτήσεις, λοιπές νόμιμες ενέργειες ή άλλα που θα πρέπει να έχουν 

προηγηθεί, στην περίπτωση αλλαγής παρόχου, θα πρέπει να απαριθμούνται αναλυτικά 

στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων. 

Για τους ανωτέρω λόγους ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά 

να προσέλθουν επιτόπου, προκειμένου να λάβουν γνώση των σημείων τροφοδοσίας 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης 
έκδοσης Τεχνικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου).  

Για τους ανωτέρω λόγους ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά 
είτε: 

Α) Να προσέλθουν επιτόπου, προκειμένου να λάβουν γνώση των σημείων τροφοδοσίας 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης 

έκδοσης Τεχνικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου).  

Β) Να προσκομίσουν Υπ. Δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται πως δεν θα απαιτηθούν 

ενέργειες ή επιπλέον δαπάνες, ή εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση νόμιμων ενεργειών για 

τη μετάβαση  τροφοδοσίας του Νοσοκομείου στον νέο πάροχο που θα προκύψει από τη 

διαδικασία.  
 Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες στη 

διαγωνιστική διαδικασία οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσφέρουν για το σύνολο 

των αναγκών του Νοσοκομείου σε Φυσικό Αέριο όπως αυτές καταγράφονται στον 

προσαρτώμενο αναλυτικό πίνακα καταναλώσεων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος και όπως περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω: 

 

Α) Ανάγκες Ψύξης/Θέρμανσης (κεντρικό κτήριο):  
i) Μηχανήματα Έμμεσης Χρήσης (Παραγωγή ατμού) κεντρικό κτήριο. 

Η κατανάλωση αφορά στο κτήριο Λεβητοστασίου του Νοσοκομείου.  

 

α/α Είδος/Τύπος 
συσκευής 

Ονομαστική 
Ισχύς καυστήρα 

(kcal/h) 

Αριθμός 
καυστήρων 

Συνολική Ισχύς 
Καυστήρων 

(kcal/h) 

1 Λέβητας 3.525.365,48 1 3.525.365,48 

2 Λέβητας 3.525.365,48 1 3.525.365,48 

3 Λέβητας 1.956.147,92 1 1.956.147,92 

ΣΥΝΟΛΟ 9.006.878,88 

 

Το Λεβητοστάσιο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, καθ’ όλο το έτος.   
Πίεση λειτουργίας: 300mbar 
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ii) Μηχανήματα Άμεσης Χρήσης (Συσκευές κουζίνας, Εργαστηριακές συσκευές 

κλπ) κεντρικό κτήριο. 

Οι καταναλώσεις αφορούν στο Τμήμα Μαγειρείων και στο Τμήμα  Εργαστηρίων του 

Νοσοκομείου.   

 

α/α Είδος/Τύπος συσκευής Ετήσια Κατανάλωση 

Ισχύος 
(kcal/h) 

Συνολική Ετήσια Κατανάλωση 

Ισχύος 
(kcal/h) 

1 Συσκευές κουζίνας 44.042.726,33 44.042.726,33 

2 Εργαστηριακές συσκευές 68.400,69 68.400,69 

ΣΥΝΟΛΟ 44.111.127,02 

 

 Ο εξοπλισμός Τμήματος Μαγειρείων λειτουργεί καθημερινά από 06:00 πρωινή έως  
16:00 απογευματινή. 

 Ο εξοπλισμός – συσκευές Τμήματος Εργαστηρίων λειτουργεί ανάλογα με τις 

εργαστηριακές ανάγκες 24 ώρες το 24ωρο, καθ’ όλο το έτος.   

 Πίεση λειτουργίας: 50mbar 

Β) Ανάγκες Ψύξης/Θέρμανσης (κτήριο παραρτήματος):  
 

i) Μηχανήματα Έμμεσης Χρήσης (Παραγωγή ατμού) 
Η κατανάλωση αφορά στο κτήριο Λεβητοστασίου του Νοσοκομείου.  

 

α/α Είδος/Τύπος 

συσκευής 

Ονομαστική 

Ισχύς καυστήρα 

(kcal/h) 

Αριθμός 

καυστήρων 

Συνολική Ισχύς 

Καυστήρων 

(kcal/h) 

1 Λέβητας 499.570,08 1 499.570,08 

1 Λέβητας 499.570,08 1 499.570,08 

ΣΥΝΟΛΟ 999.140,16 

 

 Το Λεβητοστάσιο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, καθ’ όλο το έτος.   

 Πίεση λειτουργίας: 50mbar 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Το καύσιμο που περιγράφεται προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των 

εσωτερικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (κεντρικό κτήριο και κτήριο παραρτήματος). 
Το Φυσικό Αέριο που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή ανήκει στην κλάση 6830 

«Gas Natural Dry», κατά ΝΑΤΟ ACod-P-. Επιπλέον, φέρει κωδικό INC: 04894 CPV: 09123000-

7. Ειδικότερα: 

 Το φυσικό αέριο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία αερίων καυσίμων, ομάδα Η. 

 Ο συντελεστής Woobbe German norm 260/1 δεν θα πρέπει να είναι: 

α) μικρότερος από 11.000 Kcal/Nm3 

 και 

β) μεγαλύτερος από 13.500 Kcal/Nm3  

 Η ελάχιστη Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη του Φ.Α. ανά κανονικό κυβικό μέτρο (Νm3) 

είναι 9.220Kcal. 

 Το Φυσικό Αέριο θα πρέπει να φέρει με ειδική τεχνική «χαρακτηριστική» οσμή ώστε να 

γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. 

 Το Φυσικό Αέριο θα πρέπει να είναι πρακτικά ελεύθερο από αέριες, στερεές ή υγρές 

ουσίες που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κινδύνους φραγής ή δυσλειτουργίας ή 
διάβρωσης των συνηθισμένων εγκαταστάσεων αερίου.  

 Η χημική σύσταση του Φυσικού Αερίου θα πρέπει να είναι: 
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Συστατικά % κατά όγκο σύσταση 

Μεθάνιο (CH4) ≥ 75 

Άζωτο (Ν2) ≤  6 

Οξυγόνο (Ο2) ≤  0,2 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ≤  3 

Αιθάνιο (C2H6) 5-15 

Προπάνιο (C3H8) και Βουτάνιο (C4H10) < 5 

H2S, κτλ. μικρότερες ποσότητες 

2. Οι μονάδες μέτρησης οι οποίες θα χρησιμοποιούνται θα είναι αυτές που 

προσδιορίζονται στο ISO 1000/1992. Όλες οι αναφορές στις ποσότητες του Φυσικού Αερίου 
με όρους ενεργειακούς θα βασίζονται στην Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη του Φυσικού 

Αερίου. Η μετατροπή των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που εκφράζονται σε ενεργειακούς 

όρους σε όγκο θα γίνεται επί τη βάσει μιας τυπικής Ανώτερης Θερμογόνου Δυνάμεως η 

οποία συμφωνείται μεταξύ των Μερών ίση με 11,16 kWh/Nm3 (εκτός και αν είναι 

διαθέσιμη η πραγματική μετρηθείσα Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη).  

3. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να φέρει 

τις από την κείμενη νομοθεσία προαπαιτούμενες: 

Α) Άδεια διανομής φυσικού αερίου 
Β) Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου 
Γ) Άδεια μεταπώλησης φυσικού αερίου 
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να φέρει τις από 

την κείμενη νομοθεσία προαπαιτούμενες: 

Α) Άδεια διανομής φυσικού αερίου (του ιδίου ή συνεργαζόμενου φορέα) 

Β) Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου 

Γ) Άδεια μεταπώλησης φυσικού αερίου (του ιδίου ή συνεργαζόμενου φορέα) 

4. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να είναι Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Χρηστών ΕΣΦΑ. 

Οι συμμετέχοντες (ή συνεργαζόμενοι με αυτούς φορείς) στη διαδικασία θα πρέπει να είναι 

Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. 

5. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας. 
Οι συμμετέχοντες (ή συνεργαζόμενοι με αυτούς φορείς) στη διαδικασία θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας. 
Απαιτείται η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία θα 

προκύπτει πως η κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα μπορεί να καλύψει τις καταγεγραμμένες 

ανάγκες του Νοσοκομείου σε κατανάλωση Φυσικού Αερίου προσαυξημένες κατά 20% 

προκειμένου να διασφαλίζεται η επάρκεια κατανάλωσης του ιδρύματος. Σε περίπτωση που 

το Νοσοκομείο καταναλώσει υπερβάλλουσα ποσότητα από αυτή που έχει συμφωνηθεί, 

τότε αυτή θα τιμολογείται με το ίδιο τίμημα που το Νοσοκομείο αγοράζει τη συμφωνημένη 

ποσότητα Φυσικού Αερίου. 
6. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή και λεπτομερή περιγραφή του 

προσφερόμενου φυσικού αερίου και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα βάσει 

Νομοθεσίας έγγραφα, καθώς και το σχετικό Φύλλο Συμμόρφωσης. Σημειώνεται πως η 

υποβολή του φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους συμμετέχοντες από την 

υποχρέωση υποβολής των ζητούμενων δικαιολογητικών στην παρούσα. 

7. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση τεχνικού προσωπικού 

που απασχολούν ή συνεργάζονται, καθώς και επάρκειας τεχνικών μέσων, ώστε σε 

περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας των σταθμών να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 

εκτέλεσης όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση απρόσκοπτης 
τροφοδότησης του Νοσοκομείου με Φυσικό Αέριο.  
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8. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να πληρούν όσα 

αναλυτικά περιγράφονται στους: 

 Ν. 2364/1995, 3428/2005, 4001/2011, 4336/2015 και 4337/2015, ως εκάστοτε 

ισχύουν. 

 Υ.Α. Δ1/Α/5815/2010 - ΦΕΚ 464/Β/19-4-2010 

 Στον κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση 

απόφ. ΡΑΕ 123/2018 (ΦΕΚ Β’ 788/7.3.2018), 54/2021 ως εκάστοτε ισχύουν. 

 στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 589/2016 (ΦΕΚ 

Β’ 487/20.2.2017), ως εκάστοτε ισχύει.  

 στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, απόφ. ΡΑΕ 871/2017 
(ΦΕΚ Β’ 3720/20.10.2017), ως εκάστοτε ισχύει  

 στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου, 

απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 328/2016 (ΦΕΚ Β' 3067/26.09.2016), ως εκάστοτε ισχύει  

 στο Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, απόφ. ΡΑΕ υπ’ αρ. 

997/2017 (ΦΕΚ Β’ 4737/29.12.2017), ως εκάστοτε ισχύει.  

 στο Τιμολόγιο για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού 
Αερίου εκάστου Δικτύου Διανομής, απόφ. ΡΑΕ υπ’ αρ. 345/2016 (Αττική) και 346/2016 

(Θεσσαλονίκη) (σε ΦΕΚ Β’ 3490/31.10.2016), 347/2016 (Θεσσαλία) και 348/2016 (Λοιπή 

Ελλάδα) (σε ΦΕΚ 3537/3.11.2016) ως εκάστοτε ισχύουν.  

 στην Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και στην 

Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

(ΥΦΑ), απόφ. ΡΑΕ υπ’ αρ. 507/2018 (ΦΕΚ 2473/27.6.2018), ως εκάστοτε ισχύει 

 στις Πρότυπες Συμβάσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής κατ’ άρθ. 37 Κώδικα ΔΔΔ, ως 
εκάστοτε ισχύουν  

 στον εκδοθέντα Κανονισμό Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ως 

εκάστοτε ισχύει,  

 στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, Υ.Α. οικ. 174842/2018 (ΦΕΚ 

Β’ 1969/1.6.2018), ως εκάστοτε ισχύει,  

9. Όλοι  συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να προσκομίσουν πελατολόγιο και 

συμβάσεις αντίστοιχου αντικειμένου με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα την 
τελευταία 3ετία - 5ετία. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να προσκομίσουν 

πελατολόγιο και συμβάσεις αντίστοιχου αντικειμένου με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα ή άλλα ιδρύματα αντίστοιχης δυναμικότητας την τελευταία 3ετία - 5ετία.  

Επιπλέον, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλους τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις 

που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμήθειας και τους αντίστοιχους τιμοκαταλόγους 

όπως αυτοί έχουν δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδες τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Ν. 4001/2011 (αρθ. 49) , περί «διαφάνειας των χρεώσεων και των πληροφοριών». 

10. Η τιμολόγηση του καταναλωμένου ΦΑ θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα «Κανονισμό 

Τιμολόγησης ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων εθνικού συστήματος Φυσικού Αερίου», όπως 

αυτός έχει διαμορφωθεί, ανακοινωθεί και ισχύει από τη ΡΑΕ για το τρέχον έτος. 
11. Προτείνεται η έκδοση των τιμολογίων να βασίζεται στην Ελάχιστη Πληρωτέα Ποσότητα 

(ΕΠΠ) βάσει της παρακάτω εξίσωσης: 

ΕΠΠ =
(ΕΠΠ − ΑΠ)

1.000
 x ΤΦ.Α. 

Όπου: 

ΕΠΠ: η  Ελάχιστη Πληρωτέα Ποσότητα σε (€) 

ΑΠ: η Αγορασθείσα ποσότητα Φ.Α. από τoν Αγοραστή κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου 
ΣΥΜBAΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ σε KWhΑνωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως Φ.Α.   

ΤΦ.Α.: Μεσοσταθμισμένη ΤΙΜΗ πώλησης ΦΑ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  κατά τη διάρκεια του 

αντίστοιχου ΣΥΜBAΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ σε Ευρώ ανά Μεγαβατώρα (€/MWh) Ανωτέρας 

Θερμογόνου Δυνάμεως Φ.Α.   
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Σε περίπτωση που η ΕΠΠ δεν καταναλώθηκε από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ λόγω διακοπής της 

παροχής ΦΑ για την οποία ευθύνεται ο ΠΩΛΗΤΗΣ η ΕΠΠ θα υπολογίζεται με χρήση της 

παρακάτω εξίσωσης: 

      ΕΠΠ =
(ΕΠΠ
ΑΠ
ΗΔ � ΜΗΚΜ)

�.
 x ΤΦ.Α. 

 
Όπου: 

ΗΔ: η  Ημέρες Διακοπής παροχής ΦΑ για τις οποίες φέρει ευθύνη ο ΠΩΛΗΤΗΣ 

ΜΗΚΜ: η Μέση Ημερήσια Κατανάλωση του Μηνός της Διακοπής σε KWh 

12. Σε περίπτωση δημιουργίας ανεξόφλητων οφειλών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με 

το Ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία αυτός θα πρέπει να έχει 

γνωστοποιήσει εγγράφως στο Νοσοκομείο την πρόθεσή του να προχωρήσει σε  διακοπή 

της τροφοδοσίας με ρητή αναγραφή του κειμένου «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ». 
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