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Α∆Α ΠΡΟ∆.: 6ΠΜΜ46907Ο-2ΘΧ
ΠΡΑΞΗ:363

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07-02-2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2334

ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ: ∆ουβαλέτας Παναγιώτης
ΤΗΛΕΦ : 22510 46272

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α∆Α: 6ΨΩΑ46907Ο-ΝΝ5
Α∆ΑΜ:

8/2020

ΕΙ∆ΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΝΑΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

Ηµεροµηνία
αποστολής για
ανάρτηση στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜ∆ΗΣ

Ηµεροµηνία
αποστολής για
ανάρτηση στο
SITE του
Νοσοκοµείου

10-02-2020

10-02-2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις»
Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
Του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
Το Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.
Το Ν.3886/2010 περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76),
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1.8.
1.9

όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Την υπ’αριθµ. Απόφαση 27η/12-12-2019 (θέµα 21ο )απόφαση ∆.Σ. του
Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο”
Την υπ’αριθµ. 2183/2019 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα
µε το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού.

∆ιενεργούµε συνοπτικό διαγωνισµό µε την διαδικασία της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να µισθωθεί χώρος στέγασης
του Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. του Νοσοκοµείου, για δύο έτη µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 10 τουλάχιστον ηµερών
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη ∆ιαύγεια ΚΗΜ∆ΗΣ και στο site του νοσοκοµείου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ιαγωνισµός
Αντικείµενο
Τόπος Παράδοσης

Συνοπτικός
Μίσθωση χώρου στέγασης του Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.
για δύο έτη.
Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Ηµερ.24-02-2020
Ώρα: 10.00

Προθεσµία Υποβολής
Προσφορών

Ηµερ.21-02-2020
Ώρα:
14.30

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

12.000,00

Προϋπολογισµός που βαρύνει

Τακτικός Προϋπολογισµός

CPV :
ΚΑΕ:
Νόµισµα

70130000-1
0813.01
ΕΥΡΩ

Γραµµατέας διαγωνισµού

Ευρώ για δύο έτη

∆ουβαλέτας Παναγιώτης
τηλ. 2251046272
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Οι προδιαγραφές αυτές είναι γενικής εφαρµογής και έχουν σκοπό να
δώσουν εικόνα των ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών εργασιών και
εγκαταστάσεων που υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν µε δαπάνες
τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που προσφέρονται για να µισθωθούν από το
Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, προκειµένου αυτά να γίνουν κατάλληλα για
την στέγαση του Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης .
Ότι υλικό αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή θα είναι σύµφωνο και µε
αναγνωρισµένες τεχνικές προδιαγραφές.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα παραπάνω ακίνητα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά
χαρακτηριστικά :
Επιφάνεια χώρων περίπου 290,00τ.µ. έως 330,00τ.µ. (+10%).
Ειδικότερα ακολουθεί ο Πίνακας Υπολογισµού Χώρων και Εµβαδού. Η
συνολική προσφερόµενη επιφάνεια συµπεριλαµβανοµένων των
επιφανειών των εισόδων, των πλατύσκαλων κτλ των ακινήτων θα πρέπει
να συµφωνεί µε την αναγραφόµενη στην οικοδοµική άδεια, καθώς και
την αντίστοιχη που δηλώνεται στη ∆ΕΗ για την απόδοση των ∆ηµοτικών
Φόρων, του ΤΑΠ κλπ.
Να βρίσκονται εντός της πόλης της Μυτιλήνης, και κατά προτίµηση σε
σηµείο εύκολο προσπελάσιµο από τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Θα ήτα
επιθυµητό εάν είναι κοντά στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, για διευκόλυνση
της ∆ιασυνδετικής µε τα Τµήµατα στο Νοσοκοµείο.
Επίσης να είναι διαµορφωµένα ή να µπορούν να διαµορφωθούν
κατάλληλα για την λειτουργία Γραφείων. Σε όλη τη διάρκεια της
µισθώσεως το Γ.Ν. Μυτιλήνης θα έχει το δικαίωµα να επιφέρει
εσωτερικές διαρρυθµίσεις, χωρίς να επηρεάζεται η στατική επάρκεια του
κτιρίου.
Στο κτίριο θα πρέπει να έχουν εφαρµοσθεί οι κανονισµοί που ίσχυαν
κατά το χρόνο έκδοσης της Οικοδοµικής του Άδειας (π.χ. θερµοµόνωση,
πυροπροστασία, Κτιριοδοµικός Κανονισµός, διατάξεις για ΑΜΕΑ κλπ)
και θα ελέγχεται για την καταλληλότητα του σύµφωνα µε αυτούς. Τυχόν
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αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποδεκτές ή θα πρέπει να έχουν
ρυθµιστεί σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο.
Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου είναι επιθυµητό να έχει αποδεδειγµένα
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.Ε.Κ.Ω.Σ ή Ε.Κ.Ω.Σ
( Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος) 2000 και τις
διατάξεις του Ν.Ε.Α.Κ ή του Ε.Α.Κ ( Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός)
2000. Επίσης γίνονται αποδεκτά και κτίρια που ο φέρων οργανισµός
τους έχει αποδεδειγµένα κατασκευαστεί στη περίοδο 1985-1995,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος
του 1955 και τις βελτιωµένες διατάξεις του Αντισεισµικού Κανονισµού
του 1959, όπως τροποποιήθηκαν – συµπληρώθηκαν µε τα πρόσθετα
άρθρα το 1984. Στις περιπτώσεις παλαιότερων κτιρίων , που δεν έχουν
εφαρµοστεί οι προαναφερόµενοι κανονισµοί, είναι αναγκαίο να έχει
διενεργηθεί προσεισµικός έλεγχος δοµικής τρωτότητας των κτιρίων , από
τον οποίο να προκύπτει και να βεβαιώνεται η στατική τους επάρκεια και
η ασφάλεια τους έναντι σεισµού , µε πρόσφατη δήλωση δύο
διπλ.Μηχανικών .(ο ένας υποχρεωτικά Πολ. Μηχανικός).
Να είναι προσβάσιµα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ράµπες κατάλληλων
διαστάσεων, ανελκυστήρες κλπ).
Εάν οι χώροι βρίσκονται σε όροφο, θα πρέπει υποχρεωτικά να
εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από ανελκυστήρα/ες. Εάν βρίσκονται σε
ισόγειο χώρο, αυτοί θα πρέπει να είναι αυξηµένης ασφάλειας και όσο το
δυνατόν προστατευµένοι και ασφαλείς, έναντι πιθανής διάρρηξης. (π.χ.
µε πόρτα και κουφώµατα ασφαλείας, προστατευτικά ρολά ασφαλείας σε
τζαµαρίες και κουφώµατα ή/και συναγερµό κλπ).
Οι λοιποί χώροι βοηθητικής χρήσης που εξυπηρετούν την αποθήκευση
του αρχείου και του εξοπλισµού (γραφικής ύλης, υλικών κλπ) µπορεί να
βρίσκονται οπουδήποτε µέσα στο ίδιο κτίριο, είτε στον ίδιο χώρο, είτε σε
άλλο όροφο του κτιρίου (συνεχόµενο ή µη µε τους υπολοίπους) είτε
ακόµα και σε υπόγειο χώρο.
Εάν οι βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, θα
πρέπει να είναι προφυλαγµένοι από την υγρασία.
Η ύπαρξη θέσεων στάθµευσης είναι επιθυµητή, αλλά όχι υποχρεωτική.
Οι χώροι στάθµευσης µπορεί να είναι οπουδήποτε εντός του κτιρίου
(υπόγειο, Pilotis, ακάλυπτος) ή ακόµα και σε όµορο οικόπεδο (ή έστω σε
πολύ κοντινή απόσταση).
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Στην προσφορά θα αναφέρεται - κατά περίπτωση - η ύπαρξη ή µη
ανεξάρτητης και αυτόνοµης κεντρικής εισόδου, κλιµακοστασίου και
ανελκυστήρων, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του εκµισθούµενου
ακινήτου ,κατά προτίµηση να υπάρχει αυτόνοµη κεντρική είσοδος.
Απαγορεύεται καθόλη τη διάρκεια της µισθώσεως να υπάρχει στο
ακίνητο που βρίσκεται το µίσθιο κεραία κινητής τηλεφωνίας, καθώς
επίσης φωτεινή ή άλλη επιγραφή.
Απαγορεύεται καθόλη τη διάρκεια της µισθώσεως η αποθήκευση
εύφλεκτων υλών στο ακίνητο που βρίσκεται το µίσθιο, οι πάσης φύσεως
εκποµπές, καθώς και η λειτουργία οχλουσών επιχειρήσεων.
∆ικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την προσφορά
H προσφορά που θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του προσφερόµενου
ακινήτου θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα παρακάτω:
• Αντίγραφο της οικοδοµικής αδείας.
• Αντίγραφα κατόψεων εκ του φακέλου της οικοδοµικής αδείας (ως έχουν

κατατεθεί στην αρµόδια Πολεοδοµία) για τους ορόφους που
καταλαµβάνει το προσφερόµενο ακίνητο καθώς και κάτοψη του ισογείου
(όπου η κεντρική είσοδος του κτιρίου).
• Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος του οικοπέδου.
• Αντίγραφα από τυχόν νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων χώρων-χρήσεων

σύµφωνα µε την Κείµενη Νοµοθεσία
• Αντίγραφα αντιστοίχων κατόψεων που θα απεικονίζουν την σηµερινή

κατάσταση του µισθίου, µόνο εφόσον υπάρχουν µεταγενέστερες
τροποποιήσεις ή συµπληρωµατικές διαρρυθµίσεις στο ακίνητο ή
λεπτοµερέστερα σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας (σηµερινής)
κατάστασης, σε σχέση µε την κατάσταση που απεικονίζεται στα
(προηγούµενα) σχέδια της οικοδοµικής αδείας.
• Πρόταση διαµόρφωσης σε σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων του

ακινήτου σύµφωνα µε τον Πίνακα Υπολογισµού Χώρων και Εµβαδού
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Γ.Ν.Μυτιλήνης.
• Έγχρωµες φωτογραφίες των όψεων ή τουλάχιστον όσων εξ αυτών

έχουν πρόσωπο σε οδό ή άλλο δηµόσιο χώρο (π.χ. πλατεία) και
ενδεικτικές φωτογραφίες των εσωτερικών χώρων.
• Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και του κανονισµού της

πολυκατοικίας (εάν δεν υπάρχουν, να υποβληθεί αντ’αυτών σχετική
δήλωση).
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• Προαιρετικά να υποβληθούν σχέδια όψεων και χαρακτηριστικές τοµές

του κτιρίου.
• Προαιρετικά να υποβληθεί ακριβέστερη Τεχνική Περιγραφή για τις τυχόν

εργασίες επισκευής, ανακαίνισης, διαρρύθµισης και κάθε άλλης
συµπλήρωσης που θα εκτελέσει ο εκµισθωτής προκειµένου να
παραδώσει το ακίνητο στο Γ.Ν. Μυτιλήνης στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση, έτοιµο για χρήση µε το κλειδί και κατάλληλο για τον σκοπό
που προορίζεται. Η περιγραφή αυτή θα βοηθούσε να σχηµατιστεί
ακριβέστερη εικόνα για πιθανές βελτιώσεις του εκµισθούµενου. Για τις
εργασίες αυτές θα πρέπει να υπάρξει και το χρονοδιάγραµµα µέσα στο
οποίο θα υλοποιηθούν, από της κατακυρώσεως του διαγωνισµού έως
την παράδοσή του (µε περιγραφή των χαρακτηριστικών σταδίων, όπως
π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, διαρρυθµίσεις, χρωµατισµοί κλπ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑ∆ΩΝ
α/α

Υπηρεσία Περίθαλψης

Εµβαδόν

Αριθµός

Συνολική

χώ- ρου

χώ- ρων

επιφάνει
α (µ2)

(µ2)
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2.0
2.1

Γραφείο - Εξεταστήριο
ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
Γραφείο - Εξεταστήριο
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Χώρος
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Χώροι
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Γραφείο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Γραφείο - Εξεταστήριο
>Καθρέφτης
>Οικογενειακών Συνεδριών
>Οµαδικής Θεραπείας
Αίθουσα
<Συσκέψεων
<Εκπαίδευσης
Χώρος
-Υποδοχής
Αίθουσα
-Αναµονής
Χώρος
-Αρχείου
Αποθήκη
-Γενικού υλικού
-Παιχνίδια

20,00

2

40,00

20,00

2

40,00

20,00

2

40,00

50,00

1

70,00

20,00

1

12,00

1

12,00

20,00

1

20,00

15,00

1

15,00

6,00

1

6,00

20,00

1

20,00

6,00

1

6,00

10,00

1

10,00
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-Αναλώσιµα κλπ
2.2

3,00

1

3,00

2.3

WC - Παιδιών Εφήβων και
Κοινού
WC - ΑΜΕΑ

5,00

1

5,00

2.4

WC - Προσωπικού

3,00

1

3,00

ΣΥΝΟΛΟ

290,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
α) Να υπάρχει επαρκής φωτισµός των χώρων µε λαµπτήρες χαµηλής
κατανάλωσης ενέργειας
β) Στο κτίριο θα πρέπει να υπάρχει κεντρικό σύστηµα θέρµανσης που
θα καλύπτει επαρκώς όλους τους χώρους.
γ) Να υπάρχει επαρκής αριθµός ρευµατοδοτών
δ) Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο γραµµές τηλεφώνου και δύο γραµµών
DATA που θα καταλήγουν σε διαφορετικούς κατανεµητές.
ε) Όλοι οι χώροι να διαθέτουν κλιµατισµό, οι δε κλιµατιστικές µονάδες να
είναι τουλάχιστον κλάσης Α.
ζ) Να διαθέτει σύστηµα συναγερµού και σύστηµα πυρανίχνευσης.
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Τοιχοποιίες

Η εσωτερική διαρρύθµιση θα πρέπει να είναι µε:
• Οπτοπλινθοδοµές, κυψελωτό σκυρόδεµα ή ποροµπετόν, ή άνθυγρη
γυψοσανίδα για τους υγρούς χώρους (WC, καθαριότητα) και τους
µηχανολογικούς
χώρους
του
υπογείου
(λεβητοστάσια,
µηχανοστάσια).
•

Πετάσµατα µονής γυψοσανίδας (αµφίπλευρη κάλυψη σκελετού µε
µονή πυράντοχη γυψοσανίδα) για βοηθητικούς χώρους Αρχείων &
Αποθηκών.

•

Οπτοπλινθοδοµές ή Πετάσµατα διπλής ή µονής γυψοσανίδας
(αµφίπλευρη κάλυψη σκελετού µε διπλή γυψοσανίδα &
πετροβάµβακα) για τους υπόλοιπους χώρους .
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2. Κουφώµατα

Τα εξωτερικά κουφώµατα πρέπει να είναι αλουµινίου και να έχουν
διπλούς υαλοπίνακες.
Οι εσωτερικές πόρτες πρέπει να έχουν πρεσσαριστά θυρόφυλλα µε
κάσα ξύλινη ή µεταλλική και καθαρό άνοιγµα:
• Στα γραφεία-ιατρεία 0.80-0,90m
• Στα WC 0,80m πλην του WC ΑµΕΑ που θα είναι min 0,90 .

Πόρτες πυρασφάλειας εφόσον απαιτούνται θα πρέπει να υπάρχουν στις
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σύµφωνα µε το Κτιριοδοµικό Κανονισµό όλοι οι χώροι κύριας χρήσης
των κτιρίων πρέπει να έχουν επαρκή φυσικό φωτισµό κι αερισµό, άµεσο
ή έµµεσο.
Ο φυσικός φωτισµός στους χώρους κυρίας χρήσης πρέπει
εξασφαλίζεται µε εξωτερικά κουφώµατα. Το εµβαδό των ανοιγµάτων
πρέπει να υπολείπεται το 10% του καθ. εµβαδού του χώρου για
περίπτωση του φυσικού φωτισµού και 5% του καθαρού εµβαδού
χώρου για τον άµεσο φυσικό αερισµό.

να
δεν
την
του

Τα εξωτερικά κουφώµατα πρέπει να έχουν εύκολο χειρισµό και να
υπάρχει δυνατότητα εύκολου καθαρισµού. Στην περίπτωση που
υπάρχουν σταθερά υαλοστάσια από το δάπεδο µέχρι την οροφή, πρέπει
αυτά να τροποποιούνται, ώστε ορισµένα τµήµατά τους να είναι
ανοιγόµενα και να µπορεί να επιτευχθεί φυσικός αερισµός, όπως
περιγράφεται πιο πάνω.
Σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό επιτρέπεται οι χώροι κύριας
χρήσης των ειδικών κτιρίων να µην έχουν φυσικό αερισµό, όταν έχουν
τεχνητό αερισµό που είναι επαρκής, όπως αποδεικνύεται από πλήρη
σχετική µελέτη και βεβαίωση του φορέα που είναι αρµόδιος για τον
έλεγχο της λειτουργικότητάς τους.
3. Έλεγχος φωτισµού

Ανεξάρτητα εάν υπάρχουν στα εξωτερικά κουφώµατα πατζούρια ή ρολά
πρέπει να τοποθετηθούν εσωτερικά σκίαστρα από οριζόντιες ή κάθετες
περσίδες για τον έλεγχο του φυσικού φωτός.
4. ∆άπεδα

Σαν υλικό δαπέδων χώρων κύριας χρήσης είναι αποδεκτό:
•

µάρµαρο

•

κεραµικά πλακίδια

•

επικολλούµενα δάπεδα από ξύλο

•

βινυλικά δάπεδα σε λωρίδες ή σε πλάκες
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∆εν είναι αποδεκτό σαν υλικό γενικής χρήσης η µοκέτα.
Η επένδυση των κλιµάκων πρέπει να είναι µε υλικό αντοχής και στο
άκρο της κάθε βαθµίδας να επικολλάται αντιολισθητική ταινία.
5. Ύψη ορόφων

Το ελάχιστο αποδεκτό ύψος ορόφου, µέχρι την ψευδοροφή είναι 2.40µ
εώς 2,60µ. Στην περίπτωση αυτή κανένα στοιχείο (π.χ. φωτιστικά, δοκοί
Φ.Ο., αγωγοί ή στόµια κλιµατισµού) δεν επιτρέπεται να µειώνει το
ελάχιστο αυτό ύψος.
Σε βοηθητικούς χώρους (αρχεία - αποθήκες - χώρους στάθµευσης)
µπορεί να γίνει δεκτό ελάχιστο ύψος 2.20µ εως 2,40µ.
6. Τουαλέτες W.C.

Σε κάθε όροφο του κτιρίου, θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός W.C. για
την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των επισκεπτών .
Επιθυµητό είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο τουαλέτες ανά όροφο,
µία για τους υπαλλήλους και µία για το κοινό.
Μία τουλάχιστον από τις τουαλέτες του κτιρίου θα πρέπει να διαθέτει
κατάλληλες προδιαγραφές για πρόσβαση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ).
7. Χρώµατα

Για τον χρωµατισµό των εσωτερικών χώρων ισχύουν τα εξής:
•

Οι πόρτες και όλες οι ξύλινες επιφάνειες, βάφονται µε ριπολίνη
σατινέ σπατουλαριστή (εφόσον απαιτείται).

•

Οι τοίχοι των κλιµακοστασίων, των χώρων αναµονής του κοινού,
των εισόδων, καθώς και των κυρίων χώρων εργασίας βάφονται µε
πλαστικό σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις (εφόσον απαιτείται).

•

Οι οροφές και οι βοηθητικοί χώροι βάφονται µε πλαστικό απλό
(εφόσον απαιτείται).

Για τον χρωµατισµό των εξωτερικών χώρων ισχύουν τα εξής:
• Οι τοίχοι των εξωτερικών τοίχων βάφονται µε κατάλληλα χρώµατα
για εξωτερική χρήση και τις αντίστοιχες καιρικές συνθήκες.
•

Τα χρώµατα και οι αποχρώσεις αυτών θα είναι επιλογής της
Υπηρεσίας.

8. Προσβασιµότητα εµποδιζόµενων

ατόµων και ατόµων µε αναπηρία
(ΑΜΕΑ)
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Οι χώροι του κτιρίου, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαµόρφωση για
την εξασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης των
ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, καθώς και τουλάχιστον ένα χώρο
υγιεινής κατάλληλο για χρήση από άτοµα που κινούνται σε αµαξίδιο.
9.1. ∆ιάδροµοι διέλευσης

Οι διάδροµοι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 0.90µ. ελεύθερο
από κάθε εµπόδιο.
9.2. Κεντρική είσοδος

Η κεντρική είσοδος θα πρέπει να έχει:
• θύρα µε ένα τουλάχιστον ανοιγόµενο ή συρόµενο θυρόφυλλο
πλάτους τουλάχιστον 0,90µ.
• κατάλληλες χειρολαβές σε ύψος 1,00µ. ή και οριζόντιες µπάρες σε

ύψος 0,75µ.
• επαρκή χώρο για τους ελιγµούς και από τις δύο πλευρές,

διαµέτρου 1.50µ.
9.3. Ράµπες

Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης οι υφιστάµενες
υψοµετρικές διαφορές θα καλύπτονται µε κεκλιµένα επίπεδα – ράµπες.
Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι τέτοιο που να αντέχει
στο χρόνο και στην προοριζόµενη χρήση τους ανάλογα µε το χώρο που
θα τοποθετηθούν.
Αυτές πρέπει να έχουν :
• µέγιστη κλίση 5%.
• πλάτος τουλάχιστον 1.30µ.
• πλατύσκαλο 1,30x1,50 στην αρχή και στο τέλος της ράµπας και

σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης.
• για µήκος ράµπας µεγαλύτερο των 10µ. ενδιάµεσο πλατύσκαλο

µήκους 1,50µ.
• συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψος 0,90µ. από την

τελική επιφάνεια του δαπέδου.
• αντιολισθητική επίστρωση.
9.4. Ανελκυστήρες.

Αν ο προς ενοικίαση χώρος βρίσκεται σε όροφο να διαθέτει
ανελκυστήρα ο οποίος να έχει κατάλληλες διαστάσεις και
προσβασιµότητα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες .Ο ανελκυστήρας πρέπει
να λειτουργεί νόµιµα να είναι πιστοποιηµένος .
Οι θάλαµοι των ανελκυστήρων πρέπει να έχουν :
• ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάµου 1.10x1.40µ.
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• πλάτος θύρας ελάχιστο 0.80µ (στη µικρή πλευρά του θαλάµου)

σύµφωνα και µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία.
• χειριστήρια σε ύψος 0.90-1.20µ από το δάπεδο.
• πλατύσκαλο πλάτους 1.50µ.
9.5. Κλιµακοστάσια

Θα πρέπει να γίνεται τοποθέτηση χειρολισθήρων στον τοίχο της
σκάλας προς όλα τα επίπεδα στέγασης.
9.6. Χώροι υγιεινής.

Από τα W.C. κοινού ένα τουλάχιστον πρέπει να έχει προδιαγραφές
για εξυπηρέτηση ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µε τα εξής χαρακτηριστικά :
• Εσωτερικές διαστάσεις 2,00µ Χ2,25µ, µε πόρτα πλάτους 0,90µ,
που να ανοίγει προς τα έξω. Σε υφιστάµενα κτίρια είναι
αποδεκτές και οι διαστάσεις 1,60µ Χ 1,90µ και 1,70µ Χ 1,80µ για
το χώρο του W.C., µε την πόρτα να τοποθετείται στη µεγάλη
πλευρά.
• Πρέπει

να υπάρχει χώρος προσέγγισης, ελιγµών
περιστροφής µέσα και έξω από τις πόρτες διαµέτρου 1,50µ.

και

• Η λεκάνη να τοποθετείται σε ύψος 0,50µ, ο άξονάς της να είναι

σε απόσταση 0.50µ. από τον πλαϊνό τοίχο. Τουλάχιστον στη µία
πλευρά της λεκάνης να υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90µ
για την πλευρική προσέγγιση του αµαξιδίου.
• Ο νιπτήρας να τοποθετείται σε ύψος 0,85µ από το δάπεδο και να

µένει ελεύθερος χώρος από κάτω για τα γόνατα, χωρίς να
εµποδίζονται από το σιφώνι.
• Εκατέρωθεν της λεκάνης τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές

µήκους 0,75µ. και σε ύψος 0,70µ.
• Ειδικές µπάρες στήριξης και άλλα εξαρτήµατα όπως µηχανισµοί

χειρισµού για το καζανάκι και το χαρτί, άγγιστρα, κ.λπ. να είναι
προσεγγίσιµα από ΑΜεΑ.
Υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη του επιλεγµένου προς εκµίσθωση
ακινήτου:
Α. Έως την παράδοση του ακινήτου προς χρήση θα πρέπει:
• Να αναθεωρήσει (αν απαιτείται) την οικοδοµική άδεια του µισθίου.
• Να προσκοµίσει δήλωση τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ή

βεβαίωση αλλαγής χρήσης χώρων από τις Αρµόδιες Αρχές στις
περιπτώσεις που απαιτείται.
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• Να προσκοµίσει τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά ελέγχου και αδειών

λειτουργίας όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του προς µίσθωση κτιρίου.
• Να

προσκοµίσει πιστοποιητικό υπογεγραµµένο από αδειούχο
ηλεκτρολόγο στο οποίο θα αναγράφεται η τιµή µέτρησης της γείωσης
του κτιρίου µε την χρήση κατάλληλου οργάνου (γειωµέτρου).

• Να προσκοµίσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε την

ισχύουσα Νοµοθεσία .
• Να προσκοµίσει Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Επιπλέον

αντίγραφο της παθητικής θεωρηµένο από την Πολεοδοµία εφόσον
απαιτείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Να προσκοµίσει πλήρη Τεχνικό φάκελο µε τις Άδειες Λειτουργίας των

ανελκυστήρων από την αρµόδια ∆/νση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ή το µητρώο ανελκυστήρων του ∆ήµου, βιβλιάριο
παρακολούθησης ανελκυστήρα και πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου.
• Να προσκοµίσει σχέδια κατόψεων (αρχιτεκτονικών και Η/Μ) ως

κατασκευάσθη.
• Να προσκοµίσει πίνακα κατανοµής δαπανών και κοινοχρήστων σε

περίπτωση ύπαρξης και άλλων ιδιοκτησιών στο κτίριο.
• Να προσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο για το κτίριο.

Όλα τα παραπάνω Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν
παραδοθεί στην Επιτροπή Στέγασης, πριν την παραλαβή του ακινήτου
από την Επιτροπή και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Β. Μετά την παράδοση του ακινήτου προς χρήση και κατά την
διάρκεια της µισθώσεως θα πρέπει:
Να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές στο
µίσθιο και να επανορθώνει τις εκ της συνεχούς χρήσης φθορές ως και να
αποκαθιστά ατέλειες ή τυχόν κακοτεχνίες και κατασκευαστικά
ελαττώµατα του µισθίου, µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την
ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Μυτιλήνης.
Ειδικά σε ότι αφορά στην αποκατάσταση φθορών ή βλαβών επειγούσης
φύσεως και κρίσιµων εγκαταστάσεων, όπως είναι εγκαταστάσεις
ασφαλείας, η θέρµανση και ο κλιµατισµός, οι ανελκυστήρες, οι
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο εκµισθωτής
υποχρεούται να ενεργήσει για αποκατάσταση τους εντός δώδεκα (12)
ωρών από την ειδοποίηση του.
Να συντηρεί και επισκευάζει τον/τους ανελκυστήρες και τον λέβητα. Να
προσκοµίζει
κατ’
έτος
πιστοποιητικό
καταλληλότητας
τους,
επιβαρυνόµενος την σχετική δαπάνη.
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Να συντηρεί και επισκευάζει την εγκατάσταση πυρανίχνευσης και το
σύστηµα πυρόσβεσης (µόνιµο ή κινητό).
Να προσκοµίζει ασφαλιστήριο συµβόλαιο για το κτίριο.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Η προσφορά θα περιλαµβάνει :
1. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται
α) ότι είναι ιδιοκτήτης του προς ενοικίαση χώρου
β) τα ακριβή τετραγωνικά αυτού
γ) την χιλιοµετρική απόσταση του χώρου από την πόλη της Μυτιλήνης.
2. Κλειστή οικονοµική προσφορά.
• Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 715/1979
(ΦΕΚ Α' 212).
O ∆ΙΟΙΚΗΤHΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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