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ΕΠΑΝΑΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι  

ύμθςκα με ηεκ ανηζμ.36/18-11-2021(ζ.17) απόθαζε ημο Δ.. ημο Νμζμθμμείμο, μεημδμηηθό 

Δηαγςκηζμό γηα ηεκ εκμηθίαζε θηηνίμο γηα ηηξ ακάγθεξ ζηέγαζεξ ηςκ οπενεζηώκ ημο 

Ιαηνμπαηδαγςγηθμύ Κέκηνμο, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο ΣΣ.Δ, 715/79.Σμ μεκηαίμ μίζζωμα ζακ 

ηημή εθθίκεζεξ μνίδεηαη ζηα 1560 εονώ πιέμκ πανημζήμμο. 

Άνζνμ 1 
Χνόκμξ θαη Σόπμξ δηελαγωγήξ ημο δηαγωκηζμμύ. 

Ο δηαγωκηζμόξ ζα δηεκενγεζεί ζηηξ 30/11/2021 εμένα ΣΡΙΣΗ θαη ώνα 10:00 π.μ. ζημ 

Γναθείμ Πνμμεζεηώκ ημο Π.Γ.Ν.Ι ( Λ. η, Νηάνπμο, 45500 Ιωάκκηκα), από όπμο μπμνείηε κα 

ιαμβάκεηε ημ ηεύπμξ δηαθήνολεξ, ημ μπμίμ ζα ακανηεζεί  ζηεκ επίζεμε ηζημζειίδα ημο 

Νμζμθμμείμο ( www. uhi.gr). 

Πνμζθμνέξ πμο ζα οπμβιεζμύκ μεηά ηεκ παναπάκς πνμζδημνηδόμεκε εμενμμεκία θαη ώνα, 

δεκ ζα γίκμοκ δεθηέξ ςξ εθπνόζεζμεξ θαη ζα επηζηναθμύκ. 

Άνζνμ 2° 
ημηπεία - πνμϋπμζέζεηξ ημο δεημύμεκμο θηηνίμο. 

2.1. Οη πνμϋπμζέζεηξ πμο ζα πνέπεη κα θαιύπηεη ημ πνμζθενζέκ θηίνημ είκαη: 

• Σμ θηίνημ κα βνίζθεηαη ζηεκ εονύηενε πενημπή ηεξ πόιεξ ηςκ Ιςακκίκςκ θαη ημ δοκαηόκ 

πιεζίμκ ημο Πακεπηζηεμηαθμύ Γεκηθμύ Νμζμθμμείμο Ιςακκίκςκ. 

• Σμ θηίνημ πνέπεη κα δηαζέηεη ημοξ παναθάης πώνμοξ με ηηξ ειάπηζηα απμδεθηέξ θαζανέξ 

επηθάκεηεξ 
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α /α 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΥΩΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΥΩΡΟΤ (m2) 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΥΩΡΩΝ 

ΤΝΟΛΟ (m2) 

1 Είζμδμξ - Ακαμμκή 28 1 28 
2 Πιενμθμνίεξ - Γναμμαηεία 20 1 20 
3 Γναθείμ Δημίθεζεξ 12 1 12 
4 Γναθεία -Ελεηαζηήνηα 16 6 96 

 



 

• Σμ ειάπηζημ εμβαδόκ ηςκ ιεηημονγηθώκ πώνςκ ημο θηηνίμο (ςθέιημε επηθάκεηα) ακένπεηαη ζηα 

500 m2 

• Η επηηνεπόμεκε απόθιηζε ζημ εμβαδόκ ηόζμ ακά πώνμ όζμ θαη ζημ ζοκμιηθό ςθέιημμ εμβαδόκ 

είκαη (-)5%, ημ δε ζοκμιηθό (μηθηό) εμβαδόκ ημο θηηνίμο μαδί με δηαδνόμμοξ, ημίπμοξ ή 

πνμθύπημκηα ζε θάπμημοξ ιεηημονγηθμύξ πώνμοξ μεγαιύηενα μεγέζε από ηα παναπάκς ςξ 

ειάπηζηα ακαθενόμεκα, δεκ επηηνέπεηαη κα οπενβαίκεη ηα 750 m2. 

• Οη εκδηαθενόμεκμη ζηεκ πνμζθμνά ημοξ πνέπεη κα οπμβάιμοκ ζημ θάθειμ με ηεκ έκδεηλε 

«ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζπέδηα θαηόρεςκ με ηεκ πνμζθενόμεκε ιύζε, όπμο ζα θαίκμκηαη 

ακαιοηηθά ηα εμβαδά θαη μη πώνμη θαζώξ θαη ηεπκηθή πενηγναθή πμο κα ακαθένεηαη ακαιοηηθά 

ζηηξ μεηαηνμπέξ θαη ενγαζίεξ πμο απαηημύκηαη κα γίκμοκ ζημ θηίνημ γηα κα μπμνέζεη κα ζηεγάζεη 

ηηξ παναπάκς ιεηημονγίεξ. 

• Οη πνμζθμνέξ πμο δεκ ακηαπμθνίκμκηαη επαθνηβώξ ζηα παναπάκς ακαθενόμεκα ημο 

θηηνημιμγηθμύ πνμγνάμμαημξ είκαη με απμδεθηέξ. 

• Εάκ όμςξ όιεξ μη πνμζθμνέξ έπμοκ μεγαιύηενεξ απμθιίζεηξ από ηηξ επηηνεπόμεκεξ ηόηε 

ζα γίκμοκ δεθηέξ μη πνμζθμνέξ πμο ε απόθιηζε ζημ ακςηένς ςθέιημμ εμβαδόκ ηόζμ ακά πώνμ 

όζμ θαη ζημ ζύκμιμ είκαη μέπνη (-)10% με ακηίζημηπε ειάηηςζε θαη ημο ζοκμιηθμύ (μηθημύ) 

επηηνεπόμεκμο εμβαδμύ ημο θηηνίμο. 

• ε πενίπηςζε πμο όιεξ μη πνμζθμνέξ έπμοκ μεγαιύηενεξ ηςκ ακςηένς ακαθενόμεκςκ 

απμθιίζεςκ όζμκ αθμνά ημ ςθέιημμ εμβαδόκ ηςκ πώνςκ, ηόηε ζα εθηημεζεί ε ζμβανόηεηα ηςκ 

απμθιίζεςκ θαη ε επηηνμπή ζα πνμηείκεη με ηεκ ζοκενγαζία ημο επηζηεμμκηθά οπεύζοκμο ηεξ 

εκ ιόγς δμμήξ, κα γίκεη ή όπη απμδεθηή ε πνμζθμνά πμο έπεη ηεκ μηθνόηενε απόθιηζε όζμκ 

αθμνά ηα απαηημύμεκα εμβαδά ή μη δύμ πνμζθμνέξ, πμο έπμοκ ηηξ μηθνόηενεξ απμθιίζεηξ από 

ηα ακςηένς δεημύμεκα εθόζμκ μη μεηαλύ ημοξ απμθιίζεηξ δεκ είκαη μεγαιύηενεξ ημο 2% .

5 Αίζμοζα Εηδηθήξ Αγςγήξ 16 2 32 
6 Αίζμοζα Λμγμζεναπείαξ 16 2 32 
7 Υώνμξ μμαδηθήξ παηγκημζεναπείαξ 40 

1 
40 

 

ά πώνμξ παναθμιμύζεζεξ (δηαπςνηζμέκμη με 

μμκόδνμμμ θαζνέπηε) 

10 1 10 

8 Αίζμοζα Ενγμζεναπείαξ θαη αηζζεηενηαθήξ 

μιμθιήνςζεξ 
40 1 40 

9 Αίζμοζα Φοπμθηκεηηθήξ 30 1 30 

10 Υώνμξ ζοκάκηεζεξ - ζοδήηεζεξ 
30 1 30 

 πνμζςπηθμύ   

11 Καζηζηηθό - Σναπεδανία 30 1 30 
12 Κμοδίκα (ζε επηθμηκςκία με ηναπεδανία) 10 1 10 
13 Απμζήθε 6 2 12 
14 Ανπείμ θαθέιςκ (με ζέζε γηα Η/Τ) 15 1 15 
15 W C πνμζςπηθμύ (ακδνώκ - γοκαηθώκ) 8 2 16 
16 WC θμηκμύ & Α,Μ.Ε.Α 12 1 12 
17 WC παηδηώκ 8 2 16 
18 WC - πώνμξ πενηπμίεζεξ γηα μςνά 7 1 7 

19 Αθάζανηα 3 2 6 
20 Είδε θαζανηόηεημξ 3 2 6 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ίΙΥΕΛΙΛΛΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ 
  

500 

 



Σα πνώμαηα ζημοξ πώνμοξ ζα είκαη επηιμγήξ ηεξ Τπενεζίαξ ζε ζοκενγαζία με ημκ 

επηζηεμμκηθά οπεύζοκμ ηεξ δμμήξ. 

ημοξ πώνμοξ Παηγκημζεναπείαξ, Φοπμθηκεηηθήξ θαη Ενγμζεναπείαξ ηα πανάζονα κα είκαη με 

ζηαζενό ημ μηζό θάης ημήμα ημοξ θαη ακαθιηκόμεκμ ημ πάκς ημήμα. 

ημκ πώνμ «WC - Υώνμξ πενηπμίεζεξ γηα μςνά» ηα είδε ογηεηκήξ κα είκαη θαηάιιειςκ 

δηαζηάζεςκ γηα παηδηά. 

ηα WC παηδηώκ θαη Α,Μ.Ε.Α κα οπάνπεη έιεγπμξ θιεηδώμαημξ ηεξ πόνηαξ θαη από ηεκ έλς 

πιεονά. 

Ο εθμηζζςηήξ πνηκ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ ζα οπμβάιεη μειέηε εθανμμγήξ 

(θαηαζθεοαζηηθά ζπέδηα ημο θηηνίμο, ακαιοηηθή ηεπκηθή πενηγναθή ενγαζηώκ, πίκαθα 

ηειεηςμάηςκ πώνςκ θιπ.) από μεπακηθό ειεύζενμ επαγγειμαηία θαζώξ θαη ιεπημμενέξ 

πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοώκ μέπνη ηεκ εμενμμεκία πανάδμζεξ ημο μηζζίμο. Η μειέηε αοηή ζα 

πνέπεη κα είκαη ζύμθςκε με ημοξ όνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη κα θαιύπηεη όιεξ ηηξ 

πνμϋπμζέζεηξ ελαζθάιηζεξ ηςκ απαηημύμεκςκ εγθνίζεςκ γηα ηε ιεηημονγία ημο θηηνίμο θαη ε 

μπμία  θα εθανμμζζεί  ζύμθςκα με ημ ακςηένς ακαθενόμεκμ πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοώκ ζημ 

μίζζημ, ε οιμπμίεζε ημο μπμίμο ζα ειέγπεηαη από ηεκ Τπενεζία θαη ζα εκεμενώκεηαη ηαθηηθά 

ημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ ημο Νμζμθμμείμο. 

Απαηηείηαη μ ηδημθηήηεξ κα ελαζθαιίζεη όιεξ ηηξ απαηημύμεκεξ εγθνίζεηξ γηα ηεκ ιεηημονγία ημο 

θηηνίμο με ηεκ εκ ιόγς πνήζε (όπςξ π.π. γηα ποναζθάιεηα - πονμπνμζηαζία θιπ.) 

Σμ θηίνημ ημ δοκαηόκ κα ζηεγάδεη μόκμ ηεκ εκ ιόγς ιεηημονγία θαη ζε πενίπηςζε ζοζηέγαζεξ 

με άιιεξ ιεηημονγίεξ αοηέξ δεκ πνέπεη κα πανεμπμδίδμοκ ή κα έπμοκ μπμηαδήπμηε ανκεηηθή 

επίδναζε ζηεκ ιεηημονγία ημο Ιαηνμπαηδαγςγηθμύ θέκηνμο. 

Η πνόζβαζε ζημ θηίνημ κα ελαζθαιίδεη ηηξ πνμϋπμζέζεηξ πνόζβαζεξ γηα ΑΜΕΑ, θαη εάκ μη 

ιεηημονγίεξ είκαη ζε όνμθμ πνέπεη κα οπάνπεη μπςζδήπμηε θαηάιιειμξ ακειθοζηήναξ.



• Οη πώνμη δεκ επηηνέπεηαη κα δηαζπαζημύκ ζε πενηζζόηενα από δύμ επίπεδα (μνόθμοξ), 

• Εάκ μη Λεηημονγίεξ ζηεγαζημύκ ζε δύμ επίπεδα ζα πνέπεη κα οπάνπεη ε δοκαηόηεηα 

μμαδμπμίεζεξ ηςκ Λεηημονγηώκ ςξ παναθάης: 

• Οη ζημκ παναπάκς πίκαθα πώνμη με αύλμκηα ανηζμ. 1,2,3,4, 11, 12,14, 16 θαη 18 ζα 

ημπμζεηεζμύκ ζημ πνώημ επίπεδμ (όνμθμ). Οη πώνμη με αύλμκηα ανηζμ. 13,15,17,19 θαη 20 

ζα ημπμζεηεζμύκ από έκαξ ζε θάζε επίπεδμ (όνμθμ). Οη πώνμη με ανηζμ, 5,6,7,8,9 θαη 10 

ζα ημπμζεηεζμύκ ζημ δεύηενμ επίπεδμ (όνμθμ) με δοκαηόηεηα μη πώνμη με ανηζμ. 5,6 θαη 

10 κα ημπμζεηεζμύκ θαη ζημ πνώημ επίπεδμ εάκ αοηό πνμθύπηεη από ημκ ηνόπμ θαηακμμήξ 

ηεξ δόμεζεξ ημο θηηνίμο. 

• Μπμνεί κα γίκεη δεθηή θάπμηα δηαθμνμπμίεζε ζηα ακςηένς όζμκ αθμνά ημ επίπεδμ πμο 

ημπμζεηείηαη θάπμηα ιεηημονγία, με πνόηαζε ηεξ επηηνμπήξ θαη με ηεκ ζύμθςκε γκώμε ημο 

επηζηεμμκηθά οπεύζοκμο ηεξ εκ Λόγς δμμήξ. 

• Πένακ ηςκ ακςηένς ημ πνμξ εκμηθίαζε θηίνημ ζα πνέπεη: 

• Να δηαζέηεη ακελάνηεημ δίθηομ Fan Coils, γηα ζένμακζε θαη ρύλε ηςκ πώνςκ ημο 

Ιαηνμπαηδαγςγηθμύ Κέκηνμο θαη δύμ δίθηοα ελαενηζμμύ (έκα δίθηομ γηα W.C. θαη πώνμοξ 

Αθαζάνηςκ θαη έκα δίθηομ γηα οπόιμηπμοξ πώνμοξ πιεκ Κμοδίκαξ) 

• Οη πνμξ εκμηθίαζε πώνμη κα δηαζέημοκ δμμεμέκε θαιςδίςζε (δίθηομ) γηα μεηαθμνά 

δεδμμέκςκ, ηειεθςκηθό δίθηομ θαη ΗΛεθηνμιμγηθή Εγθαηάζηαζε, ζύμθςκα με ηηξ 

παναθάης πνμδηαγναθέξ: 

Πνμδηαγναθέξ Η/Μ 

• Όιμη μη πώνμη κα δύκαηαη κα ζενμαίκμκηαη θαη κα ρύπμκηαη μέζς δηθηύμο θαη με δηαηάλεηξ 

Fan coils γηα ημκ έιεγπμ ηεξ επηζομεηήξ ζενμμθναζίαξ θάζε πώνμο. 

• Ή ακακέςζε ημο αένα ηςκ πώνςκ (εθηόξ Κμοδίκαξ, WC θαη Αθάζανηα) ζα γίκεηαη με 

δίθηομ αεναγςγώκ, νοζμηδόμεκα ζηόμηα απαγςγήξ ζημ πάκς μένμξ ηςκ ζονώκ εηζόδςκ θαη 

εηδηθέξ πενζίδεξ αενηζμμύ ζημ θάζςμα ηςκ παναζύνςκ. 

• Η θμοδίκα ζα έπεη ελαενηζμό μέζς ημο Hood ηεξ θμοδίκαξ. 

• Σα WC θαζώξ θαη ηα Αθάζανηα ζα έπμοκ ακελάνηεημ δίθηομ ελαενηζμμύ με ηεπκεηό ηνόπμ 

δει. πνήζε ακεμηζηήνα απαγςγήξ, με νοζμηδόμεκα ζηόμηα απαγςγήξ ζε θάζε πώνμ. 

• Θα οπάνπμοκ πενζίδεξ ζηηξ πόνηεξ ηςκ πώνςκ όπμο απαηηείηαη γηα ηεκ πνμζαγςγή ή 

απαγςγή ημο αένα. 

Πνμδηαγναθέξ Δμμεμέκεξ Καιςδίςζεξ (θςκήξ - δεδμμέκςκ) 
• Θα πνέπεη κα ημπμζεηεζμύκ μη θάηςζη Λήρεηξ ηειεθώκμο θαη δεδμμέκςκ γηα θάζε πώνμ 

 

a /a ΟΝΟΜΑΙΑ ΥΟΡΩΝ Λήρεηξ ηειεθώκμο Λήρεηξ δεδμμέκςκ 
1. Είζμδμξ - Ακαμμκή   

2 Πιενμθμνίεξ - Γναμμαηεία 2 2 
3 Γναθείμ Δημίθεζεξ 1 1 
4 Γναθεία -Ελεηαζηενηα 1 1 
5 Αίζμοζα Εηδηθήξ Αγςγήξ 1 ί 
6 Αίζμοζα Λμγμζεναπείαξ 1 1 

7 Υώνμξ μμαδηθήξ ηηαηγκημζεναπείαξ 1  

 
& πώνμξ παναθμιμύζεζεξ 1  

 



 

• Γηα θάζε ζέζε ενγαζίαξ κα πνμβιέπεηαη μηα Λήρε (πνίδα) πανμπήξ νεύμαημξ (ζμύθμ), με δηπιή 

Λήρε (πνίδα) πανμπήξ ηειεθώκμο θαη μηα ιήρε (πνίδα) πανμπήξ δεδμμέκςκ. 

• Οη πνίδεξ ηειεθώκμο ζα είκαη ηύπμο RJ11 θαη μη πνίδεξ ηςκ δεδμμέκςκ RJ45. ηηξ ζέζεηξ 

ενγαζίαξ πμο πνμβιέπεηαη μόκμ ζέζε ηειεθώκμο ζα οπάνπεη μόκμ δηπιή πνίδα ηειεθώκμο 

ηύπμο RJ11. ε θάζε πενίπηςζε ζηεκ ζύνα ηεξ ηειεθςκηθήξ πνίδαξ ζα μπμνμύκ κα ζοκδεζμύκ 

έςξ θαη δύμ ηειεθςκηθέξ ζοζθεοέξ, με πνήζε ηςκ 2 δεογώκ ημο μνηδμκηίμο θαιςδίμο (έκα γηα 

θάζε ζύκδεζε). ε θάζε πενίπηςζε μ ηενμαηηζμόξ ημο θαιςδίμο ζηηξ ηειεθςκηθέξ πνίδεξ ζα 

είκαη πιήνεξ (θαη ηα 8 ζύνμαηα γηα θάζε δεύγμξ). 

• Οη πνίδεξ ζμύθμ πμο πνμμνίδμκηαη γηα ηεκ πνήζε Η/Τ δεκ ζα πνέπεη κα είκαη παναπάκς από 

ηνεηξ ζε θάζε γναμμή. Κάζε γναμμή ζα ζοκδέεηαη με ημκ ειεθηνμιμγηθό πίκαθα με θαιώδημ 

ΝΤΜ 3Υ 2,5 mmz θαη ζα αζθαιίδεηαη με αζθάιεηα 16Α. 

• ηεκ πενίπηςζε πενηζζμηένςκ εκόξ μνόθμο ζα πνέπεη κα οπάνπμοκ θαηακεμεηέξ μνόθςκ γηα 

ηε ηειεθςκία (θςκή) θαη γηα ηα δεδμμέκα θαη έκαξ θεκηνηθόξ θαηακεμεηήξ ζημ Computer Room. 

• Οη Λεηημονγίεξ ημο Computer Room ζα μπμνμύκ κα ημπμζεηεζμύκ ζημκ πώνμ Πιενμθμνίεξ - 

Γναμμαηεία μεηά από ζπεηηθή δηαμόνθςζε ημο ζεμείμο εγθαηάζηαζεξ (ρεοημπώνηζμα θιπ) 

• ε θάζε πενίπηςζε ημ θαιώδημ δηαζύκδεζεξ γηα μεκ ηα δεδμμέκα μεηαλύ  πνηδώκ KΑΙ 

θαηακεμεηή (μνηδόκηηα θαιςδίςζε) ή μεηαλύ θαηακεμεηώκ (θαηαθόνοθε θαιςδίςζε) ζα είκαη 

θαιώδημ παιθμύ ηύπμο UTP Cat 6 ή ακώηενμ, γηα δε ηεκ θςκή μεηαλύ πνηδώκ θαη θαηακεμεηώκ 

((μνηδόκηηα θαιςδίςζε) ζα είκαη θαιώδημ παιθμύ ηύπμο UTP Cat 6 ή ακώηενμ θαη μεηαλύ 

θαηακεμεηώκ (θαηαθόνοθε θαιςδίςζε) Riser DTP 25/50/100 (ακάιμγα) pairs Cat3. 

• Σμ μέγηζημ μήθμξ ηςκ θαιςδίςκ ημο μνηδμκηίμο δηθηύμο ηςκ δεδμμέκςκ, δεκ ζα πνέπεη κα 

λεπενκά ηα εκεκήκηα (90) μέηνα. Η ημπμιμγία ημο μνηδόκηημο δηθηύμο ζα είκαη ηύπμο αζηένμξ 

(star topology) με θέκηνμ ημκ Σμπηθό Καηακεμεηή θαη απμιήλεηξ ζηηξ πνίδεξ ηςκ ζέζεςκ 

ενγαζίαξ. 

• Όιεξ μη μδεύζεηξ ηςκ θαιςδίςκ πνμξ ηηξ πνίδεξ γίκμκηαη είηε εκημηπηζμέκα είηε μέζς 

επηημίπεηςκ πιαζηηθώκ θακαιηώκ PVC άθαοζημο ηύπμο ή δηαμέζμο ηςκ ρεοδμνμθώκ 

πάκς ζε ζπάνα. Θα πνέπεη εκηόξ ημο μέζμο όδεοζεξ ηα θαιώδηα κα είκαη ηαθημπμηεμέκα θαη 

μμαδαπμηεμέκα θαη κα ανηζμμύκηαη θαη ζηα δύμ άθνα ημοξ ζύμθςκα με ηα ζπέδηα ηςκ μνόρςκ. Από 

ηεκ πιεονά ηςκ θαηακεμεηώκ ζημ μήθμξ θαιςδίμο κα οπάνπεη δηαζεζημόηεηα γηα ηεκ δηεοθόιοκζε 

 

(δηαπςνηζμέκμη με μμκόδνμμμ θαζνέπηε) 
  

8 
Αίζμοζα Ενγμζεναπείαξ θαη αηζζεηενηαθήξ μιμθιήνςζεξ 

1 
 

9 Αίζμοζα Φοπμθηκεηηθήξ 1  

10 Υώνμξ ζοκάκηεζεξ - ζοδήηεζεξ πνμζςπηθμύ 1 1 
11 Καζηζηηθό - Σναπεδανία 1  

12 Κμοδίκα (ζε επηθμηκςκία με ηναπεδανία) 1  

13 Απμζήθε   

14 Ανπείμ θαθέιςκ & ζέζε γηα Η/Τ 1 1 
15 W C πνμζςπηθμύ   

16 WC πνμζςπηθμύ   

17 WC θμηκμύ -Α.Μ.Ε.Α   

18 WC παηδηώκ   

19 WC - πώνμξ πενηπμίεζεξ γηα μςνά   

20 Αθάζανηα   

21 Είδε θαζανηόηεημξ   
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ηεξ μηθημκόμεζεξ. Σα πιαζηηθά θακάιηα θαζώξ θαη ηα ελανηήμαηα αοηώκ γηα ηηξ αιιαγέξ 

θαηεύζοκζεξ θαη δηαζηαονώζεηξ θαζώξ θαη μη ηενμαηηθέξ ηάπεξ ζα είκαη ηοπμπμηεμέκα θαη όπη 

ηδημθαηαζθεοέξ. 

•  Να οπάνπεη πιήνεξ μηθημκόμεζε ηόζμ ημο δηθηύμο θςκήξ όζμ θαη ημο δηθηύμο δεδμμέκςκ (μη 

θαμπίκεξ θαη ηα παζεηηθά θαη εκενγά ελανηήμαηα ζα δηαηεζμύκ από ηεκ 
οπενεζία). 

. Σμ πνμξ εκμηθίαζε θηίνημ ζα δηαζέηεη ακελάνηεημοξ μεηνεηέξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ θαη πανμπήξ 

κενμύ - ύδνεοζεξ, γηα ημοξ πώνμοξ. 

•  ημ πώνμ μμαδηθήξ παηγκημζεναπείαξ θαη πώνμ παναθμιμύζεζεξ ζα οπάνπεη εκδμεπηθμηκςκία. 

• Σα θςηηζηηθά ζα είκαη θζμνηζμμύ με ακηαογαζηήνεξ μαη με ειεθηνμκηθμύξ εθθηκεηεξ, ρεοδμνμθήξ 

ή μνμθήξ ακάιμγα με ημκ πώνμ, εκδεηθηηθμύ ηύπμο LP 3ΑΟ Πεηνηδεξ, μ δε ανηζμόξ θςηηζηηθώκ 

θαη ε έκηαζε ημο θςηηζμμύ ζα είκαη ακάιμγμξ με ηεκ επηθάκεηα θαη ηηξ απαηηήζεηξ θάζε πώνμο. 

2.2. Σμ Κηίριο να είναι έηοιμο πνμξ πνήζε ηο αργόηερο 1 εβδομάδα μεηά ηην σπογραθή ηης ζύμβαζης. 

2.3. Θα παναδμζεί πςνίξ μηθμδμμηθέξ αηέιεηεξ (πνόζθαημη πνςμαηηζμμί, γοαιηζμέκα δάπεδα, 

μηθμδμμηθά ζημηπεία πςνίξ θζμνέξ) θαη με θηηνηαθέξ οπμδμμέξ, όπςξ ακαθένμκηα. ζηα πνμεγμύμεκα 

άνζνα. 
2.4. Να δηαζέηεη απαναίηεηα πώνμ ζηάζμεοζεξ αοημθηκήηςκ δέθα (10) ημοιάπηζημκ ζέζεςκ. 
2.5. Η θηηνηαθή δηαμόνθςζε κα είκαη ηέημηα, ώζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε πνμζπέιαζε ηςκ 

αηόμςκ με εηδηθέξ ακάγθεξ. 

2.6. Όιεξ μη δαπάκεξ ηςκ απαηημύμεκςκ θαηαζθεοώκ θαη ενγαζηώκ δηαμόνθςζεξ ζα θαηαβιεζμύκ από 

ημκ ηδημθηήηε θαη ημ θηίνημ ζα παναδμζεί έημημμ πνμξ πνήζε. 

2.7. Δηάνθεηα μίζζςζεξ 8 μήκεξ.Ο εθμηζζςηήξ επηβανύκεηαη όιςκ ηςκ κόμημςκ 

θναηήζεςκ. Ωξ εμενμμεκία έκανλεξ ηεξ μίζζςζεξ, μνίδεηαη ε εμενμμεκία παναιαβήξ ημο θηηνίμο από ηεκ 

ανμόδηα επηηνμπή ημο Νμζμθμμείμο, μπόηε άνπεηαη θαη ε οπμπνέςζε θαηαβμιήξ ημο μεκηαίμο 

μηζζώμαημξ, Η ελόθιεζε ημο μηζζώμαημξ ζα γίκεηαη ακά μήκα θαη ζα πναγμαημπμηείηαη με πνεμαηηθό 

έκηαιμα  ζεςνεμέκμ από ημκ επίηνμπμ ημο Ειεγθηηθμύ οκεδνίμο. , , 
2.8. Οη ιμγανηαζμμί ημο ΟΣΕ, ηεξ ΔΕΗ θαη ηεξ ΔΕΤΑΙ ζα βανύκμοκ ηεκ Τπενεζία ύζηενα από ηεκ 
θαηαμέηνεζε ηςκ ακηηζημίπςκ μεηνεηώκ θαηά ηεκ εμένα παναιαβήξ ημο μηζζίμο.  

2.9. Γηα ηεκ θαηαιιειόηεηα ημο πνμξ μίζζωζε θηηνίμο, ζύμθωκα με ηηξ παναπάκω απαηηήζεηξ, ζα 

απμθακζεί ε επηηνμπή ημο δηαγωκηζμμύ, ζύμθωκα με όζα μνίδεη ημ άνζνμ 30 ημο Π.Δ. 715/79. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΚΑΣΑΚΙΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 


