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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5/20  

 

ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΣΔΓΑΔΙ ΣΟ 

"ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ 

ΑΝΟΙΑ» ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΣΡΙΩΝ (3) 

ΔΣΩΝ  

 

ΜΔΓΙΣΟ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΝΟΙΚΙΟ 900,00€ 

 
Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο 
 
έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σν Π.Γ. 715/79 (ΦΔΚ Α' 212) «Πεξί ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, 

αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ σο θαη εθηειέζεσο 

εξγαζηψλ» 

2. Σελ ππ. Αξηζκ. 784/21-5-2019  Απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΗΜΔΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ ΣΗΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ» 

(Με θσδηθφ MIS 5037605 & ΑΔ 0311) θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ απηή γηα 

ην Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο. 

3. Σελ ππ. Αξηζκ. 3510/13-02-2019 Απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 

«ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ 

ΣΗΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ» ηεο πξάμεο «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ ΣΗΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ» (Με θσδηθφ MIS 

5037605)  

4. Σελ ππ. Αξηζκ. 32/Γ.15/13-11-2019 απφθαζε Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

   Γεκόζην κεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηελ 27/02/2020 

εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ψξα 12:00 κ.κ. γηα κίζζσζε ελόο (1) αθηλήηνπ ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο  

ΑΔΑ: Ω5Ψ74690Ω3-ΛΑΞ
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ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο 120 η.κ. θαη ειάρηζηνλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ, 

εληφο ηνπ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 715/79. Η 

δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο ζα είλαη γηα ηξία (3) έηε. 

   Σειηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε ΣΔΣΑΡΣΗ 

26/02/2020 θαη ώξα 15:00 κ.κ. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγωληζκό. 
 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ  

 Δθεκεξίδα ηνπηθή   1) «Διεχζεξε Θξάθε»  2)  «Γλψκε»  

 Αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Π.Γ.Ν.Α. 

 Γεκνζηνπνίεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Γ.Ν.Α. 

 ην πξφγξακκα  «Γηαχγεηα»  θαη «ΚΗΜΓΗ»  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ / ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Γεληθά θξηηήξηα  

• Η δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο θαη εξγνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ ησλ ρψξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο. 

• Ο πξνζαλαηνιηζκφο, νη επηθάλεηεο θσηηζκνχ θαη ν αεξηζκφο ζηνπο ρψξνπο ηνπο. 

• Η κνξθνινγία θαη θηηξηαθή θαηαζθεπή  

• Η πνηφηεηα θαηαζθεπήο. 

• Η ζπκκφξθσζε κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Οηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγαζηψλ θηηξίσλ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

1. Ννκηκόηεηα θηηξίνπ  

 

Σν δεηνχκελν νίθεκα, (κνλνθαηνηθία, δηακέξηζκα, γξαθείν, θαηάζηεκα ή ζπλδπαζκφο ζηελ 

ίδηα νηθνδνκή) ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ 

Καλνληζκνχ Ν.1577/85, ΦΔΚ210/Α/85 θαη γηα ηελ αλάινγε ρξήζε πνπ λα κελ απνθιείεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πεξηγξαθφκελνπ Κέληξνπ θαη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί εληφο ηεο 

ηειεπηαίαο 15εηίαο. 

 
Σo πξνο κίζζσζε αθίλεην πξέπεη λα παξαδνζεί θαηάιιειν γηα ρξήζε, γηα λα ζηεγάζεη ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αθηλήησλ, είλαη ε ζπλνιηθή επάξθεηα ηεο σθέιηκεο επηθάλεηαο ηεο 

αλσδνκήο (κέζα ζηα πιαίζηα ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε), θαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ψζηε ε εγθαηάζηαζε λα πιεξνί φια ηα πξνβιεπφκελα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνβιεπφκελσλ ρψξσλ, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  
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θαη πξνζβαζηκφηεηαο αζζελψλ κε άλνηα θαη αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο ζηελ πξνηεηλφκελε δηαξξχζκηζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη 

απηή ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο , ηπρφλ 

κεηαηξνπέο εληφο ηνπ αθηλήηνπ φπσο κεηαηνπίζεηο θηλεηψλ ρσξηζκάησλ,  πξνζζήθε ή 

αθαίξεζε κεζνρσξηζκάησλ, εζσηεξηθέο πξνζζήθεο ή αθαηξέζεηο ζε κπάληα/wc, 

αληηνιηζζεηηθά δάπεδα, αιιαγή χςνπο ληπηήξσλ επεθηάζεηο ληνπιαπηψλ, πξνζαξκνγή 

απηψλ γηα είζνδν κηθξνζπζθεπψλ θνπδίλαο, δηακφξθσζε πιάηνπο ζπξψλ θ.ι.π. ή άιισλ 

παξεκβάζεσλ δηεπθφιπλζεο ή αζθαιείαο, δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην ΠΓΝΑ 

κεηά ελεκέξσζε ηνπ ηδηνθηήηε, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ 

πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ.  

 

Σν πξνζθεξφκελν αθίλεην κπνξεί λα είλαη εληαίν ή λα απνηειείηαη απφ 2 επηκέξνπο 

νηθήκαηα (πρ θαηάζηεκα θαη δηακέξηζκα ή δχν θαηαζηήκαηα) εθφζνλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

νηθνδνκή θαη επηθνηλσλνχλ είηε άκεζα είηε κε αλειθπζηήξα είηε εζσηεξηθφ είηε ηεο 

νηθνδνκήο.  ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

πλνιηθή επηθάλεηα ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο 120 η.κ. θαη ειάρηζηνλ, ρσξίο ζε απηήλ λα 

ππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα εμσηεξηθά ηεο εηζφδνπ, ηνπ αλειθπζηήξα, ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, 

ησλ πιαηχζθαισλ, δηαδξφκσλ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ηεο απφιεμεο δψκαηνο θ.ιπ. Η 

ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε επηθάλεηα ησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ 

αλαγξαθφκελε ζηελ Οηθνδνκηθή Άδεηα, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε πνπ δειψλεηαη ζηνλ 

πάξνρν Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ απφδνζε ησλ Γεκνηηθψλ Φφξσλ, ηνπ ΣΑΠ θ.ιπ. θαη 

λα θαηαηεζεί αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ παξφρνπ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο  

 

1.1 Υξήζεηο ηνπ θηηξίνπ – νηθνδνκηθέο θαη άιιεο άδεηεο 

 

Σν πξνο κίζζσζε θηίξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Οηθνδνκηθή Άδεηα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ρξήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδεηαη, φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Κηηξηνινγηθφ 

Καλνληζκφ. 

 

Αληίγξαθν ηεο  Άδεηαο Οηθνδνκήο θαζψο θαη αληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα ζρέδηα ηνπ 

θαθέινπ ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ 

Τπεξεζία.  

 

Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν .1599/86 (παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν.1599/86 (ΦΔΚ Α ́ 75/86) ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη ελφο Μεραληθνχ ηνπ εθκηζζσηή, γηα ηε 

ζηαηηθή επάξθεηα απηψλ θαη ηα σθέιηκα θνξηία πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ – ειάρηζην 

απαηηνχκελν σθέιηκν (θηλεηφ) θνξηίν ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή κε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα Πξνζθνκηζηεί Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν .1599/86 (παξ.4 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ Ν .1599/86 (ΦΔΚ Α ́75/86), ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ελφο Μεραληθνχ ηνπ εθκηζζσηή 

εάλ ην θηίξην ή ηα θηίξηα έρνπλ ππνζηεί βιάβεο απφ ζεηζκφ ή ππξθαγηά. ε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ε εγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (Τ.Α.. ή Γ.Α.. ή Σ.Α..) άδεηα 

επηζθεπήο/απνθαηάζηαζεο ζεηζκνπιήθηνπ, ζεσξεκέλε απφ ηελ σο άλσ αξκφδηα Τπεξεζία  
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κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ 

επηζθεπήο/απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ.  

 

ην θηίξην ζα πξέπεη λα έρνπλ εθαξκνζζεί νη θαλνληζκνί πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 

έθδνζεο ηεο Οηθνδνκηθήο ηνπ Άδεηαο θαη ζα ειέγρεηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ζχκθσλα κε απηνχο. Σπρφλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο δελ είλαη απνδεθηέο ή εθφζνλ 

ππάξρνπλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκηζηεί ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Νφκν. Τπνβνιή 

ππεχζπλεο Γήισζεο αξκφδηνπ Μεραληθνχ ηνπ εθκηζζσηή ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ή κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

 

Θα πξέπεη επίζεο γηα ην πξνο κίζζσζε αθίλεην λα πξνζθνκηζηεί Πηζηνπνηεηηθφ 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, θαη’ ειάρηζηνλ θαηεγνξίαο Δ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΦΔΚ 407/η.Β'/9-4-2010).  

 

ε πεξίπησζε χπαξμεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζην θηίξην θαη γηα άιιεο ηδηνθηεζίεο, 

ππνρξενχηαη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ εθκηζζσηή κειέηε θαηαλνκήο δαπαλψλ 

ππνγεγξακκέλε απφ Μεραληθφ ηνπ.  

 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί απιφ θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο 

(θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο), πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο θαη δήισζε θηεκαηνινγίνπ, εθφζνλ 

έρεη ππνβιεζεί θαη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο πνιπθαηνηθίαο (εάλ δελ ππάξρεη, λα ππνβιεζεί 

αληί απηνχ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή κε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή).  

 

Ο θαλνληζκφο πνιπθαηνηθίαο αλ ππάξρεη δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεη ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ 

σο Κέληξνπ Ηκέξαο ή ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο λα πξνζθνκηζζεί έγγξαθν απφ δηθεγφξν 

κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ηδηνθηεηψλ. 

 

 

2. Θέζε – Πξνζβαζηκόηεηα 

 

Σν νίθεκα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο αζηηθνχ ηζηνχ ζηελ θεληξηθή ή ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εχθνιε θαη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζε απηφ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο ζηάζκεπζεο. 

 

    2.1 Πξόζβαζε εκπνδηδόκελωλ αηόκωλ θαη αηόκωλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) 

 

Σν πξνζθεξφκελν νίθεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

εμππεξέηεζεο αζζελψλ κε άλνηα θαη αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ), ζε φηη αθνξά ζηε 

πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο θαη ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο έζησ κεηά απφ ζρεηηθέο παξεκβάζεηο 

ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ηέηνηεο παξεκβάζεηο ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ην ΠΓΝΔ κεηά ελεκέξσζε ηνπ 

εθκηζζσηή.   

 

Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο εμππεξέηεζεο ΑκεΑ 

πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Νφκνπ 2831/2000 (ΦΔΚ 140 Α΄) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο» θαη εηδηθφηεξα ζηελ απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ: 

«Αξηζ. νηθ. 52487-Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑκεΑ ζε πθηζηάκελα θηίξηα», 

ΦΔΚ 18Β/15-1-2002 θαη αξ. 52907/28.12.2009 (ΦΔΚ 2621 Β΄/2009) απφθαζε Τπνπξγνχ  
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ΠΔΚΑ «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» θαη πξνβιέπνπλ 

ελδεηθηηθά: 

 

α) Έλαο ρψξνο ζεσξείηαη πξνζβάζηκνο απφ ΑκεΑ, φηαλ ππάξρεη θαη’ αξρήλ ε δπλαηφηεηα 

εηζφδνπ ζε απηφλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη θεληξηθέο είζνδνη πξέπεη ι.ρ. λα έρνπλ ζχξα κε 

έλα ηνπιάρηζηνλ αλνηγφκελν ή ζπξφκελν ζπξφθπιιν πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,90m, 

θαηάιιειεο ρεηξνιαβέο ζε χςνο 1,00m ή θαη νξηδφληηεο κπάξεο ζε χςνο 0,75m, επαξθή 

ρψξν γηα ηνπο ειηγκνχο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, δηακέηξνπ 1,50m, θαηψθιη κε κέγηζην 

απνδεθηφ χςνο 2cm θαη εθκεδέληζε ηεο δηαθνξάο απφ ην δάπεδν κέζσ εηδηθήο δηαηνκήο. 

 

Αλ ππάξρνπλ απφ θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ επίπεδα ή πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, ζα πξέπεη λα 

εμνκαιχλνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (θνηλψο ξάκπεο) κε κηθξή θιίζε, 

ηεο ηάμεο ηνπ 5%,πιάηνπο 1,30m, κε πιαηχζθαιν 1,30mΥ1,50m ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο 

ηεο ξάκπαο θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο. Γηα κήθνο ξάκπαο κεγαιχηεξν ησλ 10m 

απαηηείηαη ελδηάκεζν πιαηχζθαιν κήθνπο 1,50m. Δπίζεο, νη ξάκπεο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ζπλερείο ρεηξνιηζζήξεο εθαηέξσζελ ζε χςνο 0,90m απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα 

ηνπ δαπέδνπ θαη αληηνιηζζεηηθή επίζηξσζε. (Δλαιιαθηηθά επηηξέπνληαη αλαβαηφξηα 

θιίκαθαο ή θαηαθφξπθεο θίλεζεο). 

 

β) Αλειθπζηήξεο κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζαιάκνπ ηνπιάρηζηνλ 1,10mΥ1,40m, ζχξα 

θξέαηνο απηφκαηα αλνηγφκελε ή ζπξφκελε, άλνηγκα ζχξαο θξέαηνο θαη ζαιάκνπ 

ηνπιάρηζηνλ 0,80m ζηε κηθξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ, ρεηξηζηήξηα ζε χςνο 0,90-1,20m απφ 

ην δάπεδν θαη ζε γξαθή Braille, ερεηηθή αλαγγειία νξφθσλ, πιαηχζθαιν πιάηνπο 1,50m. 

 

γ) Όια ηα πθηζηάκελα θιηκαθνζηάζηα, αλεμαξηήησο αξηζκνχ βαζκίδσλ, ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα εμνπιηζηνχλ κε ρεηξνιηζζήξεο πνπ ζα ζπλερίδνληαη ζηα πιαηχζθαια. 

 

δ) Απφ ηα W.C. θνηλνχ έλα ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα έρεη πξνδηαγξαθέο γηα εμππεξέηεζε 

ΑκεΑ ή λα επηηξέπεη ν ρψξνο λα δηακνξθσζεί,κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

•Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 2,00mΥ2,25m, κε πφξηα πιάηνπο 0,90m, πνπ λα αλνίγεη πξνο ηα 

έμσ. ε πθηζηάκελα θηίξηα είλαη απνδεθηέο θαη νη δηαζηάζεηο 1,60mΥ1,90m θαη 

1,70mΥ1,80m γηα ην ρψξν ηνπ W.C., κε ηελ πφξηα λα ηνπνζεηείηαη ζηε κεγάιε πιεπξά. 

•Πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο πξνζέγγηζεο, ειηγκψλ θαη πεξηζηξνθήο κέζα θαη έμσ απφ ηηο 

πφξηεο δηακέηξνπ 1,50m. 

•Η ιεθάλε λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,50m, ν άμνλάο ηεο λα είλαη ζε απφζηαζε 0.50m απφ 

ηνλ πιατλφ ηνίρν. Σνπιάρηζηνλ ζηε κία πιεπξά ηεο ιεθάλεο λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο 

πιάηνπο 0,90m γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ακαμηδίνπ. 

•Ο ληπηήξαο λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,85m απφ ην δάπεδν θαη λα κέλεη ειεχζεξνο ρψξνο 

απφ θάησ γηα ηα γφλαηα, ρσξίο λα εκπνδίδνληαη απφ ην ζηθψλη. 

•Δθαηέξσζελ ηεο ιεθάλεο ηνπνζεηνχληαη νξηδφληηεο ρεηξνιαβέο κήθνπο 0,75m θαη ζε 

χςνο 0,70m. 

•Δηδηθέο κπάξεο ζηήξημεο θαη άιια εμαξηήκαηα φπσο κεραληζκνί ρεηξηζκνχ γηα ην θαδαλάθη 

θαη ην ραξηί, άγγηζηξα, θ.ιπ. λα είλαη πξνζεγγίζηκα απφ ΑκεΑ. 

 

 

3. Δπηθάλεηα 
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Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ωθέιηκε ζπλνιηθή επηθάλεηα πεξίπνπ 120 η.κ 

θαζαξά. 

Πην αλαιπηηθά ην πξνζθεξφκελν αθίλεην κπνξεί λα είλαη εληαίν ή λα απνηειείηαη απφ 2 

επηκέξνπο νηθήκαηα (πρ θαηάζηεκα θαη δηακέξηζκα ή δχν θαηαζηήκαηα) εθφζνλ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νηθνδνκή θαη επηθνηλσλνχλ είηε άκεζα είηε κε αλειθπζηήξα είηε 

εζσηεξηθφ είηε ηεο νηθνδνκήο.  ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

πλνιηθή επηθάλεηα ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο 120 η.κ. θαη ειάρηζηνλ, ρσξίο ζε απηήλ λα 

ππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα εμσηεξηθά ηεο εηζφδνπ, ηνπ αλειθπζηήξα, ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, 

ησλ πιαηχζθαισλ, δηαδξφκσλ, ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ηεο απφιεμεο δψκαηνο θ.ιπ. Η 

ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε επηθάλεηα ησλ αθηλήησλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ 

αλαγξαθφκελε ζηελ Οηθνδνκηθή Άδεηα, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε πνπ δειψλεηαη ζηνλ 

πάξνρν Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ απφδνζε ησλ Γεκνηηθψλ Φφξσλ, ηνπ ΣΑΠ θ.ιπ. θαη 

λα θαηαηεζεί αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ παξφρνπ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο  

 

4. Γηαξξύζκηζε – Υώξνη 

 

α) Γηα ηα αθίλεηα πνπ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη ήδε 

δηαξξπζκηζκέλα, δηαζέηνληαο: 

- Βαζηθό ηζόγεην ρώξν  (ρώξνο Α)  ηνπιάρηζηνλ 70 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε 

κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζκφ ζηαζεξνχ ηνηρίνπ αιιά ηαπηφρξνλε ελδνεπηθνηλσλία κέζσ ζχξαο 

(ζπλεπψο δηάθξηζε ζε δχν ηκήκαηα 30 -ρψξνο Α1- θαη 40  -ρψξνο Α2-ηεηξαγσληθψλ 

κέηξσλ θαηά πξνζέγγηζε), πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ εθκηζζσηή φιεο νη ηπρφλ απαξαίηεηεο 

εθρσξήζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαξξχζκηζεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ "ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ", φπσο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ ελδεηθηηθή 

θηηξηνινγηθή κειέηε. Σν έλα απφ ηα ηκήκαηα απηά ζα απνηειέζεη ην ηκήκα ππνδνρήο, 

γξακκαηείαο θαη βαζηθήο αμηνιφγεζεο θαη ην άιιν αίζνπζα δξαζηεξηνηήησλ. ηνλ ίδην 

ρψξν λα ππάξρνπλ 2 WC  θαη λα δηαηίζεηαη επηπιένλ απνζήθε-βνεζεηηθφο ρψξνο 

ηνπιάρηζηνλ 10  ηκ είηε ηζφγεηα είηε ππφγεηα είηε ζε παηάξη.  

-Δπηπιένλ ρώξν (ρώξνο Β) ηνπιάρηζηνλ 40 ηκ ζηνλ νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην 

γξαθείν δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη γξαθείν αηνκηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ηζφγεηνο δηαζπλδεφκελνο κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ή θαη ζε άιιν φξνθν ηεο ίδηαο νηθνδνκήο θαη λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε 

θνπδίλαο είηε ελσκέλε είηε αλεμάξηεηε θαζψο θαη WC. ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο απηφο 

είλαη ζε άιιν επίπεδν ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε κε αλειθπζηήξα κε ηνλ βαζηθφ ηζφγεην 

ρψξν είηε εζσηεξηθφ είηε θεληξηθφ ηεο νηθνδνκήο. 

 

β) Γηα όζα αθίλεηα δελ δηαζέηνπλ θαζόινπ δηαξξύζκηζε θαηά ηνλ ρξόλν ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο (ήηνη πθίζηαληαη εληαίνη ειεχζεξνη ρψξνη ρσξίο δηαρσξηζηηθά), είηε γηα 

απηά πνπ ε δηαξξχζκηζή ηνπο είλαη εληειψο αθαηάιιειε αιιά επηδέρεηαη πιήξε 

αλαθαηαζθεπή, ν εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξφηαζε δηαξξχζκηζεο εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη κε παξάδνζε ην αξγφηεξν εληφο 1 κήλα κεηά ηελ 

αλάζεζε θαη λα απνδερηεί κε δηθά ηνπ έμνδα ηε δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ κέζσ δηαρσξηζηηθνχ 

κφληκνπ ηχπνπ (ήηνη ζηαζεξνχ, κνλσκέλνπ ηνίρνπ), ψζηε λα πξνζθέξεη ηειηθψο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θηηξηνινγηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, ρψξνπο  ησλ 30 θαη 40  ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (ρψξνη 

Α1-Α2) θαηά πξνζέγγηζε έθαζηνλ κε ηαπηφρξνλε κεηαμχ ησλ επηθνηλσλία θαη ηνπ ρψξνπ Β 

φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 
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ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαιιειφηεηα ηνπ θηηξίνπ ζα αμηνινγεζεί κε βάζε θαη ηελ επάξθεηα 

ρψξσλ ζε ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο δηαξξχζκηζεο ησλ ρψξσλ. 

 

Η Δπηηξνπή αμηνινγψληαο ηηο πξνζθνξέο, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηή θξίζε ηεο λα 

απνξξίςεη αθίλεηα ηα νπνία ζηεξνχληαη θαηάιιειεο δηαξξχζκηζεο θαη ν εθκηζζσηήο δελ 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ απαξαίηεηα δηαξχζκηζε, δηαηεξψληαο 

πάλησο ην δηθαίσκα λα απνδερζεί πξνζθνξά κε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ειιείςεηο εάλ 

απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ κε άιιν ηξφπν. 

 

Δηδηθφηεξα, ε πξνζθεξφκελε δηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

1. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ρψξσλ 

φπσο πεξηγξάθεθαλ 

2. ε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε 

ειεθηξηθνχο πίλαθεο επαξθνχο ηζρχνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ 

απαξαίηεησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ςπγείν, θνχξλνο 

κηθξνθπκάησλ, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, Η/Τ, πξνβνιέαο, θιηκαηηζηηθφ) 

3. Σα δάπεδα ησλ γξαθείσλ θαη ησλ δηαδξφκσλ κπνξνχλ λα είλαη καξκάξηλα, 

θεξακηθά, μχιηλα ή επελδπκέλα (θαηά πξνηίκεζε Linoleum). Γελ είλαη απνδεθηφ 

ζαλ πιηθφ γεληθήο ρξήζεο ε κνθέηα. Η επέλδπζε ησλ θιηκάθσλ πξέπεη λα είλαη κε 

πιηθφ αληνρήο. 

4. Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο κπνξεί λα είλαη νπνπδήπνηε εληφο ηνπ θηηξίνπ (ππφγεην, 

Ππισηή, αθάιππηνο) ή αθφκα θαη ζε φκνξν νηθφπεδν (ή έζησ ζε πνιχ θνληηλή 

απφζηαζε) ή λα ππάξρεη δεκφζηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο εκπξνζζελ ηνπ θηηξίνπ. 

5. Όια ηα ζρέδηα θαηφςεσλ ησλ νξφθσλ κε ηελ ππάξρνπζα θαη πξνηεηλφκελε 

δηαξξχζκηζε είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππνβιεζνχλ ζε έληππε κνξθή ππνγεγξακκέλα 

απφ Μεραληθφ ή θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (AUTOCAD) αλ είλαη εθηθηφ.  

 

4.1 Δλδεηθηηθή Κηηξηνινγηθή Μειέηε  

 

Οη βαζηθνί ρώξνη πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην "ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΥΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ" είλαη: 

 

Υώξνο Α (Α1-Α2) ηνπιάρηζηνλ 70 ηκ 

 Δίζνδνο, πξνζάιακνο, θαη Γξακκαηεία /πιεξνθνξίεο 9 ηκ πεξίπνπ  

 Γξαθεία αηνκηθψλ ζπλαληήζεσλ (2 ρψξνη) 20ηκ. ζπλνιηθά πεξίπνπ ζηνλ ίδην 

ηζφγεην ρψξν. Απαηηνχληαη γηα αηνκηθέο εμεηάζεηο, ζπλεληεχμεηο, θιπ..  

 Αίζνπζα Γξαζηεξηνηήησλ Δξγνζεξαπείαο θαη Φπζηθνζεξαπείαο, κε άκεζε πξφζβαζε 

απφ ηελ είζνδν θαη άκεζα επνπηεπφκελν απφ ην πξνζσπηθφ.  

 Σνπαιέηεο (ηνπιάρηζηνλ 2) . Πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο 

θηηξηαθνχ φγθνπ θαη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξναλαθέξνληαη θαη λα έρνπλ 

ρξεζηηθή ηθαλφηεηα. 

 Απνζήθε πιηθνχ – βνεζεηηθφο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 10 ηκ ν νπνίνο λα δηαζέηεη 

θσηηζκφ 

 

Υώξνο Β ηνπιάρηζηνλ 40ηκ 

 Γξαθείν δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ & Γξαθείν αηνκηθψλ 

ζπλαληήζεσλ  

 Υψξνο θνπδίλαο εληαίνο ή ρσξηζηφο 
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 Σνπαιέηα  ( ε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 3 ηνπαιέηεο / WC) ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ΑκεΑ φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ή λα δχλαηαη λα 

κεηαηξαπεί.  

 

5. Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

5.1 Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξώλ & αζζελώλ ξεπκάηωλ  

Σν θηίξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ ρψξσλ (επάξθεηα παξνρψλ ξεχκαηνο, θαισδηψζεσλ αζζελψλ θαη ηζρπξψλ 

ξεπκάησλ), σο αθνινχζσο: 

• Δπαξθήο παξνρή ξεχκαηνο θαηά πξνηίκεζε ηξηθαζηθή, (ή δπλεηηθά ηξνπνπνηήζηκε) 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζε θάζε ρψξν. Να δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ δχν 

ξεπκαηνδφηεο ζε θάζε ρψξν (Α1,Α2,Β) θαη κπξίδα ηειεθψλνπ κία ηνπιάρηζηνλ 

ζηνλ ρψξν Α (Α1 ή Α2) θαη κία ζηνλ ρψξν Β  

• Kαισδίσζε πνπ ζα απαηηεί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θηηξίσλ θαη ρψξσλ 

δεκφζηαο ρξήζεο.  

• Όιεο νη θαισδηψζεηο ζα είλαη ρσλεπηέο εληφο ησλ δηαρσξηζηηθψλ ή εμσηεξηθψλ 

ηνίρσλ ή επίηνηρεο εληφο πιαζηηθψλ θαλαιηψλ, ηνπ κηθξφηεξνπ αλαγθαίνπ χςνπο ή 

θαηαθφξπθα φπνπ ρξεηαζζεί. Σν πιαζηηθφ θαλάιη θαισδίσλ ζα πεξηιακβάλεη 

απαξαηηήησο δηπιφ θαπάθη θαη δηαρσξηζηηθφ κεηαμχ αζζελψλ θαη ηζρπξψλ 

ξεπκάησλ. 

• Όινη νη πίλαθεο ζα δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα εθεδξηθψλ παξνρψλ. Μεηαμχ ησλ 

άιισλ, ν πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε: Γεληθέο ζπληεθηηθέο αζθάιεηεο, 

γεληθφ δηαθφπηε, δηαθφπηε δηαθπγήο έληαζεο 30mA. 

• Να είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ζήκαλζεο 

νδεχζεσλ δηαθπγήο φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά απηφλνκα θσηηζηηθά ζψκαηα 

θζνξηζκνχ "ζπλερνχο θσηηζκνχ" κε ζήκαλζε. 

• Να είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ νξνθήο κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, είηε 

κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηπρφλ πθηζηάκελνπο ιακπηήξεο ππξάθησζεο.Ο θσηηζκφο ησλ 

ρψξσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Γ6/Β/14826/2008 (ΦΔΚ1122Β/17-06-08). 

5.2 Θέξκαλζε - Κιηκαηηζκόο - Αεξηζκόο 

Ο πξνζθεξφκελνο ρψξνο ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο (θαηά πξνηίκεζε 

θαινξηθέξ) κε αλεμάξηεην κεηξεηή ή ζαθή ηξφπνπ ππνινγηζκνχ εμφδσλ ζηα 

θνηλφρξεζηα. Δπηζπκεηή ε χπαξμε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ. ε αληίζεζε πεξίπησζε ε 

εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

 

Δάλ ππάξρεη ήδε ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζε θαη ςχμε (απηφλνκε ή θεληξηθή νπνηνδήπνηε 

ηχπνπ) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηίζκαηνο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί κε Τπεχζπλε 

Γήισζε Μεραληθνχ ηνπ εθκηζζσηή ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή κε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή φηη είλαη επαξθήο.  
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Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ αεξηζκφ ησλ θηηξίσλ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ 

Κηηξηνινγηθνχ Καλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεη φηη: «Φπζηθφ αεξηζκφ, άκεζν ή έκκεζν πξέπεη 

λα έρνπλ φινη νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο ησλ θηηξίσλ. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη νη ρψξνη 

θχξηαο ρξήζεο ησλ εηδηθψλ θηηξίσλ θαη δνκηθψλ έξγσλ λα κελ έρνπλ θπζηθφ αεξηζκφ, 

φηαλ έρνπλ ηερλεηφ αεξηζκφ πνπ είλαη επαξθήο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πιήξε ζρεηηθή 

κειέηε θαη βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο 

ηνπο». 

 

ε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξνζσπηθνχ ή εμππεξέηεζεο παζρφλησλ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αλνηγφκελν παξάζπξν. 

 

5.3 Ύδξεπζε - Απνρέηεπζε 

Σν θηίξην πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζπλδεδεκέλν κε ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο 

πφιεο. 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη παξνρή δεζηνχ λεξνχ ηνπιάρηζηνλ ζην έλα WC.  Απηφ ζα εμαζθαιίδεηαη 

κέζσ κπφτιεξ δηπιήο ελέξγεηαο ή ειηαθνχ/ειεθηξηθνχ  ζεξκνζίθσλα. 

 

ε θάζε ληπηήξα  WC ππάξρεη ληπηήξαο θαη ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ 

 

Η εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ζα πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο ζσιελψζεηο απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ θαη εμαεξηζκνχ ηεο απνρέηεπζεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθαιείαο 

Σν εθκηζζνχκελν αθίλεην ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ηηο φιεο πξνυπνζέζεηο γηα 

λα εθδνζεί Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε 

δηαξξχζκηζε θαη ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη.  

 

Όιεο νη πξνβιεπφκελεο κειέηεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ 

Ππξαζθάιεηαο ζα γίλνπλ απφ Μεραληθφ ηνπ εθκηζζσηή κε δαπάλε ηνπ εθκηζζσηή.  

7. Αλειθπζηήξεο 

Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

8. Υξωκαηηζκνί 

Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα παξαδνζεί ην κίζζην πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ άκεζε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ ηνίρσλ, θνπθσκάησλ, ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

θ.ι.π., δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην 

Π.Γ.Ν.Αιεμαλδξνχπνιεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Α) ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
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1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

2. Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δει. «ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ» 

3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 

4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

6. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ θάθειν 

κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά 

αθίλεην δελ ζα ππεξβαίλεη ην κέγηζην ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε 

πξνβιεπόκελν πνζό, ήηνη 900,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ 

ηπρόλ θξαηήζεωλ. 

Β) Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, δελ ζα έρνπλ δηνξζψζεηο ή 

ζβεζίκαηα ζηνπο αξηζκνχο κε ηηο ηηκέο, νη νπνίεο ζα είλαη απφιπηα ζαθείο. Οη πξνζθνξέο 

δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ζαξάληα πέληε  εκέξεο απφ ηελ θαηά άξζξν 30 ηνπ 

Π.Γ. 715/79 δηεμαγσγή ηεο κεηνδνζίαο θαη ζα πεξηέρνπλ απαξαηηήησο: 

1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πξνο ελνηθίαζε αθηλήηνπ 

2. Σν κεληαίν κίζζσκα  

3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο 

θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο   

 

εκείωζε: Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα αθίλεηα. 

ε πεξίπηωζε πξνζθνξάο γηα πεξηζζόηεξα από έλα αθίλεηα, νη πξνζθνξέο ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ρωξηζηνύο θαθέινπο γηα ην θάζε αθίλεην.   

Γ) Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: 

1. Καηφςεηο ηνπ νηθήκαηνο θαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ  

2. Άδεηα νηθνδνκήο ηνπ νηθήκαηνο  

3. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ νηθήκαηνο  

4. Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα αλσηέξσ πξνζθνκηζζέληα είλαη γλήζηα θσηναληίγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ.  

 

Γ) Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή κηαο απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ή κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

αηηνχκελνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο σο εγγχεζε πεξί ηνπ φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα 

πξνζέιζνπλ εηο ζχληαμε ηνπ νηθείνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ εληφο ηεο ηαζζφκελεο 

πξνζεζκίαο θαη ζα παξαδψζνπλ ην κίζζην εηο ηε ρξήζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

ζπκθσλήζεθε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηήξηαο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζην κίζζην. 

ηελ πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε γηα ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ απφδεημε γξαπηήο 

γλσζηνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ θεξχζζεη έθπησην θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ έρεη 

θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Π.Γ.Ν.Α. 

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη 

ζε απηνχο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ  
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δηαγσληζκνχ. Απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξεψζεσο ππνβνιήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη νξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ο δηαγσληζκφο ελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ. 

2. Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

θξίζε ηεο δχλαηαη λα νξίζεη ζηα πξαθηηθά ηεο, ηελ εκέξα θαη ψξα θαηά ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επί ηφπνπ επίζθεςή ηεο γηα εμέηαζε ηνπ θάζε έλα απφ ηνπο 

πξνηαζέληεο γηα κίζζσζε ρψξνπο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ή κε απηψλ. 

3. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε θαη εμέηαζε  ησλ 

πξνηαζέλησλ πξνο κίζζσζε αθηλήησλ ζπλεδξηάδεη κε παξφληα φια ηα κέιε ηεο θαη 

απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία ζπληάζζνληαο αηηηνινγεκέλε έθζεζε  πεξί ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ή κε ησλ πξνηαζέλησλ πξνο κίζζσζε αθηλήησλ.  Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο 

θνηλνπνηείηαη επί απνδείμεη ζε φινπο φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ.  

4. Καηά ηεο έθζεζεο πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ή κε ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ ρσξεί 

έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Α..  Η έλζηαζε, αζθείηαη εληφο ζαξάληα νθηψ σξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο επηηξνπήο. Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ νη 

ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα εθξίζεζαλ θαηάιιεια, ζα πξνζθιεζνχλ λα πξνζέιζνπλ 

ζε θαζνξηζκέλε κέξα θαη ψξα ψζηε λα ζπλερηζηεί ν δηαγσληζκφο κεηαμχ απηψλ κε 

πξνθνξηθή κεηνδνζία. 

5. Δάλ κε ηελ αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο επηηξνπήο θξηζεί θαηάιιειν κφλν έλα απφ ηα 

πξνζθεξζέληα πξνο κίζζσζε αθίλεηα ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη θαη ηα πξαθηηθά 

ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Α. ζηελ θξίζε ηνπ νπνίνπ ελαπφθεηηαη ε 

επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

6. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ελψπηνλ ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ε πξνθνξηθή 

κεηνδνζία, νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ηα αθίλεηα εθξίζεζαλ θαηάιιεια κεηνδνηνχλ 

πξνθνξηθψο επί ηεο κηθξφηεξεο εγγξάθσο πξνζθεξφκελεο πξνζθνξάο. Η πξνθνξηθή 

κεηνδνηηθή πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηά δχν ηνηο εθαηφ 

θαηψηεξε ηεο κηθξφηεξεο έγγξαθεο πξνζθνξάο . 

7. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ζπκκεηνρήο ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ 

πξνθνξηθνχ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έλζηαζεο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ε 

νπνία θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθψο επ' απηήο. Δλζηάζεηο γίλνληαη δεθηέο κφλν εθφζνλ 

ππνβάιινληαη γξαπηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ή εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) 

σξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κφλνλ απφ απηνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηηο πξνζθνξέο ζην πκβνχιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθνξηθήο κεηνδνζίαο ε επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ 

δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην νπνίν πξνηείλεη αηηηνινγεκέλα ζην Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Α. 

ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πξαθηηθφ απηφ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο πεξί θαηαιιειφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ  θαη ζε 

απηφ επηζπλάπηνληαη νη πξνζθνξέο ησλ κεηνδνηψλ θαη ηπρψλ ελζηάζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ 

θαη νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο επί ησλ ελζηάζεσλ. 

  

ΑΔΑ: Ω5Ψ74690Ω3-ΛΑΞ
20PROC006251216 2020-02-06



 

 

 

Εσρωπαϊκή Ένωζη 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

- 12 - 

Επιτειρηζιακό Πρόγραμμα Αναηολικής Μακεδονίας – 
Θράκης 2014-2020 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης 
Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

2. Σν Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Α.  εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ θαη ηεο 

απφθαζεο ηεο επηηξνπήο, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηελ επαλάιεςε απηνχ, εθηφο εάλ γηα εηδηθφ ιφγσ επηβάιιεηαη ε αλαβνιή 

ιήςεο ηεο απφθαζεο γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

3. Δάλ ζεσξεζεί απφ ην  Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Α.  αζχκθνξν ην επηηεπρζέλ απνηέιεζκα, ή εάλ 

θαλέλαο κεηνδφηεο δελ πξνζήιζε θαηά ηνλ δηελεξγεζέληα δηαγσληζκφ, ν δηαγσληζκφο 

επαλαιακβάλεηαη. Απηφο πξνθεξχζζεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Π.Γ.Ν.Α.  κε πεξηιεπηηθή 

δηαθήξπμε ή νπνία ζα αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο.    

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΔΩ    

 

1. Με έγγξαθν επί απνδείμεη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ε θαηαθχξσζε 

ππέξ απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαιείηαη εληφο δεθαπέληε εκεξψλ λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κίζζσζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ην απαξαίηεην 

γηα ηε ζχλαςε ηνπ κηζζσηεξίνπ, ελεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

2. Δάλ απηφο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ 15εκεξσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κίζζσζεο ην Γ.. ηνπ 

Π.Γ.Ν.Α.  θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλαθεξπρζέληα κεηνδφηε θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Π.Γ.Ν.Α.   

3. Η δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε θαη αξρίδεη απφ ην ρξφλν πνπ 

νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη 

κνλνκεξψο φζν νη αλάγθεο ην επηβάιινπλ. 

Σν Π.Γ.Ν.Α. έρεη δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε κνλνκεξή ιχζε ηεο κίζζσζεο ρσξίο θακηά 

απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή θαη αθφκε φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία 

ησλ δνκψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε απηά πξηλ ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

4. Η πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα ζην πξψην 

15λζήκεξν θάζε κήλα. 

5. Ο εθκηζζσηήο βαξχλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο θαη άξζξα ηνπ Π.Γ. 715/79 θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί. 

 

 

 

 

   Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 
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