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Σν Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ», έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 
1.    ηνπ ΠΔ.34/1995   
2.    ηνπ Π.Δ. 715/1979 
3.    ηνπ Ν. 1579/85 άξζξν 22 
4.    ηνπ Ν.2741/1999 
5.    ηνπ ππ΄ αξηζ. πξση. 1378/19-05-2011 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ.       

Αιιειεγγύεο  
6.     ηνπ ππ΄ αξηζ. πξση. 1583/07-06-2011 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. 

Αιιειεγγύεο 
7.    ηελ αξηζκ.: 2123 /15-12-2011 ( ΘΕΜΑ 27ν) απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
      ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
Δεκόζην ηαθηηθό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό βάζεη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ ζύκθσλα κε ην Π.Δ. 715/79 ζηηο 

28/02/2012 εκέξα ΣΡΙΣΗ  θαη ώξα 10.00 π.μ., γηα ηε κίζζσζε θηηξίσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία Κέληξσλ Ψπρηθήο Τγείαο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ειιεληθνύ θαη ηεο 

Δξαπεηζώλαο  ησλ  Δήκσλ Ειιεληθνύ- Αξγπξνύπνιεο   θαη  Δξαπεηζώλαο- 

Κεξαηζηλίνπ αληίζηνηρα, γηα δύν (2) έηε, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ηελ 

ζπκπιήξσζε 12εηίαο από ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζύκθσλα κε ην Ν. 2741/1999. 

   
                                                       ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
Άρθρο 1ο:  

Ο δηαγσληζκόο ελεξγείηαη από πεληακειή επηηξνπή πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί γηα 
ην ζθνπό απηό. 
 
 
 Άρθρο 2ο: 

Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνύλ ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, δελ ζα έρνπλ 
δηνξζώζεηο ή ζβεζίκαηα    ζηνπο αξηζκνύο κε ηηο ηηκέο, νη νπνίεο ζα είλαη απόιπηα 
ζαθείο. Οη πξνζθνξέο δεζκεύνπλ ηνπο  δηαγσληδόκελνπο επί εθαηόλ είθνζη (120) 
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εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ , θαη ζα πεξηέρνπλ 
απαξαηηήησο: 

1.    πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξνο ελνηθίαζε αθηλήηνπ 
2.    ην αηηνύκελν κεληαίν κίζζσκα. 
3.    Καηόςεηο ησλ θηηξίσλ θαη θσηνγξαθία εμσηεξηθή απηώλ. 
4.    Δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο κε ηα 

παξαξηήκαηα ηεο , αληίγξαθν ηεο νπνίαο είρε παξαιάβεη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 
ηνπ ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ» θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. 

5.    Σίηινπο πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ θπξηόηεηα λνκή θαη θαηνρή ηνπ 
αθηλήηνπ λνκίκσο κεηεγγξακκέλνπο. 
 
 
Άρθρο 3ο  

Πξνζθνξέο ζα δίλνληαη κόλν από ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, ελώ απνθιείεηαη ε 
δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζε ππεθκηζζσηέο θαη όζνπο έρνπλ νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή 
ζρέζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο. 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ λνζνθνκείνπ, ώζηε λα 
πξσηνθνιιεζνύλ θαη νη όπνηεο πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ ΔΕΤΣΕΡΑ 
27/02/2012 θαη ώξα 14.00.  
 
 
Άρθρο 4ο: 

Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα ζπλνδεύνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε εγγπεηηθή 
επηζηνιή κίαο από ηηο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο ή κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ. πνπ λα αληηπξνζσπεύεη ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ 
αηηνύκελνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο σο εγγύεζε πεξί ηνπ όηη νη δηαγσληδόκελνη ζα 
πξνζέιζνπλ εηο ζύληαμε ηνπ νηθείνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ εληόο ηεο ηαζζόκελεο 
πξνζεζκίαο θαη ζα παξαδώζνπλ ην κίζζην εηο ηελ ρξήζε ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. ζηελ 
θαηάζηαζε πνπ ζπκθσλήζεθε θαηά ηελ ππνγξαθή ηε ζύκβαζεο κίζζσζεο  κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην κίζζην.  

ηελ πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε γηα ππνγξαθή ηνπ 
κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ 
απόδεημε γξαπηήο γλσζηνπνίεζεο ζε απηόλ ηεο θαηαρώξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 
ηνπ δηαγσληζκνύ, ην Δ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνλ θεξύζζεη έθπησην θαη ε εγγύεζε 
ζπκκεηνρήο πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ».  

Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό 
επηζηξέθνληαη ζε απηνύο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζε απηόλ δε πνπ θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο 
κόιηο παξαιεθζεί ην αθίλεην από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 
Απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξεώζεσο ππνβνιήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηα Ν.Π.Δ.Δ. θαη 
νη νξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 
 
Άρθρο 5ο: 

Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε Επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεη 
ζηα πξαθηηθά ηεο ηελ εκέξα θαη ώξα θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επί 
ηόπνπ επίζθεςή ηεο, γηα εμέηαζε ηνπ θάζε ελόο από ηα πξνηαζέληα γηα κίζζσζε 
αθίλεηα, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειόηεηα ή κε απηώλ. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη 
δηαηάμεηο ησλ Π.Δ. 34/95 & 715/79 θαζώο θαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά 
εμνπζηνδόηεζε απηώλ. 

  
 
Άρθρο 6ο: 

Καηά ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο ζπκκεηνρήο ή ηεο λνκηκόηεηαο 
δηεμαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνύ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έλζηαζεο ελώπηνλ 
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ηεο Επηηξνπήο, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθώο επ’ απηήο. Ελζηάζεηο γίλνληαη 
δεθηέο κόλν εθόζνλ ππνβάιινληαη γξαπηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ή 
εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηελ ιήμε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 
κόλν από απηνύο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκό Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη καδί 
κε ην πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηηο πξνζθνξέο ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 
ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ». 
 
 
Άρθρο 7ο: 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε δύο (2) έηη, θαη αξρίδεη από ηελ 
εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ θηηξίνπ από ηελ εμνπζηνδνηεκέλε επηηξνπή παξαιαβήο, 
κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε 12εηίαο από ηελ 
έλαξμε ηεο ζύκθσλα κε ην Ν. 2741/1999.  

Πξηλ ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο δύλαηαη ε αλά δπν έηε αλαλέσζε απηήο ύζηεξα 
από επηζπκία θαη ησλ δπν ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

Ο Εθκηζζσηήο ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί κε 
δαπάλεο ηνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο παξνρώλ ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο, λεξνύ θαη ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ζηε ζύλδεζε απηώλ κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα ηεο πόιεο. Μόλν κεηά 
ηελ εγθαηάζηαζε από πιεπξάο εθκηζζσηή ησλ απαξαίηεησλ κεηξεηώλ ξεύκαηνο θαη 
λεξνύ ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλώλ θαηαλάισζεο 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο κηζζσκέλνπο ρώξνπο. Εάλ 
νη κηζζσκέλνη από ην Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ» ρώξνη βαξύλνληαη κε θνηλόρξεζηεο 
δαπάλεο, ην Ννζνθνκείν ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ηεο αλαινγίαο θνηλνρξήζησλ 
κε βάζε ηνλ ηζρύνληα πίλαθα θαηαλνκήο θνηλνρξήζησλ δαπαλώλ κε εμαίξεζε ηηο 
δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ (πδξαπιηθήο, ειεθηξηθήο, 
ζέξκαλζεο-ςύμεο, αλειθπζηήξσλ) πνπ βαξύλνπλ ηνλ εθκηζζσηή ηνπ αθηλήηνπ.  

  
 
Άρθρο 8ο  

Ο εθκηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο λα 
πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο επηζθεπέο θζνξώλ θαη βιαβώλ, πνπ νθείινληαη ζηε 
ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη από ηελ 
Τπεξεζία. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ ή κε εθηέιεζεο ησλ επηζθεπώλ κέζα ζηελ 
ηαρζείζα πξνζεζκία, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 715/1979 άξζξν 36 παξ. 1 θαη 2. 
Σν Ννζνθνκείν δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ 
αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ζε θαθή θαηαζθεπή ηνπ ή ζηελ 
παιαηόηεηα απηνύ ή ζε ηπραίν γεγνλόο 
  
  
Άρθρο 9ν: 

Σο αιηούμενο μηνιαίο μίζθφμα δεν δύναηαι να σπερβαίνει ηα 8 €/m2 και 
μέτρι ηοσ ύυοσς ηφν 4.000,00€.  Η πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο αξρίδεη από ηελ 
εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αθηλήηνπ από ηελ εμνπζηνδνηεκέλε επηηξνπή  ζα γίλεηαη 
κε ηαθηηθό ρξεκαηηθό έληαικα θάζε κήλα, ην κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα κηα 
ηξηεηία θαη ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο από ηελ έλαξμε ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ηεο 
κίζζσζεο θαηά πνζνζηό ίζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηνπ 
πξνεγνύκελνπ δσδεθάκελνπ, όπσο απηή ε κεηαβνιή ππνινγίδεηαη από ηελ 
Ειιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΕΛ.ΣΑΣ.) 
  
 
Άρθρο 10ο : 

Ο εθκηζζσηήο βαξύλεηαη κε ηηο ηζρύνπζεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (1,5% ππέξ 
Μ.Σ.Π.Τ. θαη επί ηεο θξάηεζεο 2,4% ραξηόζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ), 0,20% 
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(Ν.3580/2007), 2% ππέξ Δεκνζίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3580/2007, θαη ην 
ΣΑΠ ή νπνηνλδήπνηε άιιν θόξν ή ηέινο βαξύλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ηνλ 
νπνίν ην Ννζνθνκείν ζα εμνθιεί κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΔΕΗ ή κε άιιν ηξόπν θαη 
ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ζην ηακείν ηνπ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΣΕΙΟ», κε 
έθδνζε ηζόπνζνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο. Σα αλαινγνύληα ηέιε ραξηνζήκνπ επί ηνπ 
πνζνύ ηνπ ελνηθίνπ, βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε. Ο εθκηζζσηήο βαξύλεηαη επίζεο κε ηα 
έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνύ (αξρηθνύ θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθνύ). 

  
 
Άρθρο 11ο :     

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 37 ηνπ ΠΔ 715/79, ηνπ 
ΠΔ 34/95 & ηνπ Ν. 2741/1999 θαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά 
εμνπζηνδόηεζε ησλ παξαπάλσ λόκσλ. 

ΣA παξαξηήκαηα απνηεινύλ  αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 
     
 
 
          
                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. ηνπ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
  

               
 

                                                                                                                                                                                                             
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΚΗ 
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      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ 
                «ΔΡΟΜΟΚΑΪΣΕΙΟ» 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΔΝΣΡΟΤ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 
 

Α/Α              ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΧΩΡΟΤ m2 

ΑΡΙΘΜΟ     

  ΧΩΡΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 

       m2 

  1.   Είςοδοσ – Αναμονι 

 

       25       1       25 

  2. Πλθροφορίεσ – Γραμματεία 

 

       12       1       12 

  3. Γραφείο Διευκυντι και χϊροσ 

ςυνεδριάςεων 

       30       1       30 

  4. Γραφεία – Εξεταςτιρια 

 

       16       3       48 

  5. Γραφεία – Εξεταςτιρια 

 

       12       3       36 

  6. Γραφεία – Εξεταςτιρια 

 

       18       4       72 

  7. Χϊροσ Ομαδικισ Ψυχοκεραπείασ 

 

       40       1       40  

  8. Χϊροσ ςυνάντθςθσ ςυηιτθςθσ 

Προςωπικοφ 

       24       1       24 

  9. Αρχείο φακζλων & κζςθ για Η/Τ  

 

       15       1       15 
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10. Εφθμερείο με W.C. 

 

       12       1       12  

11. W.C. Προςωπικοφ 

 

         4       2         8  

12. W.C. Προςωπικοφ με D.S. & αποδυτιριο          6       3       18 

13. W.C. Αςκενϊν (πρόβλεψθ για 1 W.C. 

Αμε.Α) 

       15       1         4 

14. Ακάκαρτα και είδθ ιματιςμοφ 

 

         4       1         4 

 ΜΕΡΙΚΑ ΤΝΟΛΑ (Α) (m2)        359 

15. Σοίχοι και διάδρομοι κυκλοφορίασ  

(40%) 

 

      143,60 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       502,60 

 

 

Σα κτίρια κα πρζπει να είναι οικοδομθμζνα με τον τελευταίο αντιςειςμικό κανονιςμό που 

ιςχφει και κα πρζπει να ςυνοδεφονται με τα εξισ δικαιολογθτικά: 

1. Οικοδομικι άδεια 
2. Πλιρεισ ςειρζσ ςχεδίων και υπολογιςμϊν κεωρθμζνων από τθν αρμόδια 

Πολεοδομία (Αρχιτεκτονικά, τατικά, Μθχανολογικά). 
3. Τπεφκυνθ διλωςθ των επιβλεπόντων Μθχανικϊν τθσ οικοδομισ όπου κα 

δθλϊνεται ότι θ καταςκευι ζγινε ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ 
οικοδομικισ άδειασ. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι εντόσ 1 (ενόσ) μθνόσ θ οικοδομι κα ζχει περατωκεί, εφϋ όςον 
αυτι είναι θμιτελισ. 

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του εκμιςκωτι ότι κα ολοκλθρϊςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
ςφνδεςθσ του κτιρίου με τα δίκτυα (ΔΕΗ, ΕΤΔΑΠ, ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κλπ.), εφϋ όςον 
αυτζσ δεν υπάρχουν. 

Προκειμζνου να γίνει θ μίςκωςθ των δφο ακινιτων παρακζτουμε κτιριολογικό Πρόγραμμα 

εγκεκριμζνο από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ  
 Για τθν επιλογι των ακινιτων εκτόσ από τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ ωσ προσ τα 

υποβαλλόμενα ζγγραφα-ςχζδια, κα λθφκοφν υπϋ  υπόψθ: 

Α) Η κζςθ ςτον οικιςμό: Σα κτίρια κα πρζπει να βρίςκονται μζςα ςτον οικιςμό, ςε ςθμείο 

εφκολα προςπελάςιμο από τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ. 

Β) Η καλι εικόνα-κατάςταςθ των ακινιτων. 

Γ) Η φπαρξθ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ ι άλλθσ ανάλογθσ 

εγκατάςταςθσ 

Δ) Σο μζγεκοσ των ακινιτων: Σο ςυνολικό μικτό εμβαδόν των χϊρων κφριασ χριςθσ να είναι 

περίπου 502,60 m2 με δυνατότθτα απόκλιςθσ κυρίωσ όςον αφορά ςτθν υπζρβαςθ των 

502,60 μ2. 

θμειϊνεται ότι το Κτιριολογικό αυτό Πρόγραμμα αποτελεί πλαίςιο προδιαγραφϊν. Σα 

κτίρια που κα εξευρεκοφν πικανόν να ζχουν απόκλιςθ από αυτζσ, λόγω τθσ μορφολογίασ 

τουσ ι και εγγενϊν δεςμεφςεων τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ. ε κάκε περίπτωςθ πάντωσ 

πρζπει να καταβλθκεί προςπάκεια να διαςφαλιςτεί θ λειτουργικότθτα και ο χαρακτιρασ 

των Κ.Ψ. Τγείασ.   

Γενικά θ αρχιτεκτονικι λφςθ πρζπει να είναι απλι από λειτουργικι άποψθ ϊςτε να 

διευκολφνει τθ διακίνθςθ/εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν κακϊσ και εκείνων με κινθτικά 

προβλιματα (ΑΜΕΑ). 

 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Α) Γενικά πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα κάλυψθσ των απαιτιςεων του Κτιριολογικοφ 

Κανονιςμοφ και Κανονιςμοφ Πυραςφάλειασ. 

Β) Οι ςκάλεσ πρζπει  να είναι ευκφγραμμεσ με πλατφςκαλο ι αν υπάρχει δυνατότθτα 

καταςκευισ κλιμάκων αυτοφ του τφπου. 

Οι ανελκυςτιρεσ - και για τθν εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ – κα πρζπει να ζχουν κατάλλθλο 

εμβαδόν καμπίνασ για τθν εξυπθρζτθςθ των διακινουμζνων. ε κάκε περίπτωςθ θ καμπίνα 

του ανελκυςτιρα κα πρζπει να ζχει ελάχιςτο κακαρό άνοιγμα πόρτασ τουλάχιςτον 90 εκ. 

και ελάχιςτεσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ πλάτοσ 1,10μ και βάκοσ 1,40μ. Ο χϊροσ εξόδου από 

τον ανελκυςτιρα να ζχει πλάτοσ 1,50μ 
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Γ) Γενικά πρζπει να εξαςφαλίηεται θ προςπελαςιμότθτα και θ αςφαλισ διακίνθςθ ΑΜΕΑ ςε 

όλουσ τουσ χϊρουσ των ακινιτων, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ που 

αναγράφονται ςτο Κτιριολογικό Πρόγραμμα των Κ.Ψ. Τγείασ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
 

- Σα κτίρια πρζπει να είναι: 
Πολεοδομικά αποπερατωμζνα και να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που 

περιγράφονται ςτθ παροφςα διακιρυξθ 

Πολεοδομικά αποπερατωμζνα ι θμιτελι με δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ 

ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ. 

- Σα προςφερόμενα ακίνθτα μπορεί να είναι ιδιοκτθςίασ ενόσ ι περιςςοτζρων του 
ενόσ ιδιοκτιτθ και να βρίςκονται ςτουσ Διμουσ Ελλθνικοφ και Δραπετςϊνασ. 

- Η ςυνολικι επιφάνεια των ακινιτων να είναι 502,60 μ2 περίπου, με δυνατότθτα 
απόκλιςθσ κυρίωσ όςον αφορά ςτθν υπζρβαςθ των 502,60 μ2 δίχωσ όμωσ ςτθν 
ςυνολικι επιφάνεια να περιλαμβάνονται υπόγειοι χϊροι, χϊροι ςτάκμευςθσ, χϊροι 
δϊματοσ ι θμιυπαίκριοι μθ νομιμοποιθμζνοι. 

- Σα ακίνθτα πρζπει να ζχουν ανάλογεσ ςυνδζςεισ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ 
(ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΤΔΑΠ, ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ κλπ.). 

                                                                                   


