
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                                 Αθήνα, 13/01/2017 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                       Αρ. πρ. 1315 

          & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 Ταχ. ∆/νση: Ζαχάρωφ 3  
 Τ.Κ. : 115 21 Αθήνα  
 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  Τηλ. : 2132010553 Fax :2132010419 
  Email : promithies@1ypatt.gr  
 

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     37Α  /  2017 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ Α. ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Β. ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.  

 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α. Καταλληλότητα Κτιρίου 
Β. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά/µόνο βάσει της τιµής 
(χαµηλότερη τιµή)  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ζαχάρωφ 3 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ηµεροµηνία : 31-1-2017 
Ηµέρα: ΤΡΙΤΗ 
Ώρα : 11:00 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

8.000,00 € για µηνιαίο µίσθωµα και  
96.000,00 € για ετήσιο µίσθωµα 

 
ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ  

 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ  

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Εννέα (9) έτη +(3) έτη παράτασης  

 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Α. Σε δύο εφηµερίδες  
Β. Ανάρτηση στον ∆ηµαρχείο Γλυφάδας. 
Γ. Ανάρτηση στην Μονάδα Υγείας Γλυφάδας.  
∆. Στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.  
Ε. Στο ΕΣΗ∆ΗΣ  
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Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979  «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.∆.∆. 
προµηθειών µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει αγορών ή εκποιήσεων 
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων, ως εκτελέσεως και εργασιών» 
(ΦΕΚ 212/Α΄/1979).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005 τ. Α΄) «Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-2007) κεφάλαιο Β΄ «Λοιπές 
διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας 
(Π.Ε.∆.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/2014). 

5. Την υπ’ αριθ. 51510/9-12-2016 Απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία αποφασίστηκε η ανεύρεση ακινήτου προς 
µίσθωση κατάλληλου για τη στέγαση της Μονάδας Υγείας Γλυφάδας. 

6. Την υπ’ αριθ.  51617/9-12-2016 Απόφαση του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα Γενικά Χαρακτηριστικά - 
Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ και οικοδοµικών εργασιών και εγκαταστάσεων 
κτιρίων.  

7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μίσθωσης πράγµατος (ΑΚ 574 επ.). 

8. Την υπ’ αρ. 37/2016 ∆ιακήρυξη (αρ. πρ. 51629/9-12-2016/13-12-2016 – Α∆Α 
:7Ζ8Ε469Η26-6ΑΜ) 

8. Την υπ’ αρ. πρ. 1005/12-1-2017 Απόφαση µαταίωσης και επαναπροκήρυξης 
του διαγωνισµού.  

 

Ο ∆ιοικητής της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής επαναπροκηρύσσει 
τη διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των 
υγειονοµικών  υπηρεσιών της Μονάδας Υγείας Γλυφάδας. 

Α. Το προαναφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω γενικά 
χαρακτηριστικά: 

– Επιφάνεια χώρων κύριας χρήσης (ιατρεία-γραφεία) 520,2τ.µ. έως 
840,7τ.µ. (± 10%) χωρίς σε αυτήν να υπολογίζεται η επιφάνεια της 
εισόδου, του ανελκυστήρα, του κλιµακοστασίου, των πλατύσκαλων-
διαδρόµων, του µηχανοστασίου, της απόληξης δώµατος κλπ, ενώ από 
αυτά τα 100τ.µ. περίπου, µπορούν να βρίσκονται σε υπόγειο για χρήση 
αρχείων-αποθήκης. 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. 
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– Να βρίσκονται εντός του ∆ήµου Γλυφάδας και να είναι διαµορφωµένα ή 
να µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλα για την λειτουργία ιατρείων 
της 1ης  Υ.Πε. Αττικής. Σε όλη τη διάρκεια της µισθώσεως η 1η Υ.Πε. 
Αττικής 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 αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποδεκτές ή θα 
πρέπει να έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο.  
 

– Να είναι προσβάσιµα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ράµπες , 
κατάλληλων διαστάσεων, ανελκυστήρες κλπ.) 

 

– Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης µε τους βοηθητικούς συµπληρωµατικούς 
χώρους εξυπηρέτησης, όπως µικρές αποθήκες, κουζίνα και W.C. θα 
πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο ή σε συνεχόµενους ορόφους και 
να υπάρχει δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας µεταξύ τους.   
 

– 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.  
 

– Να βρίσκονται κατά προτίµηση πάνω ή κοντά σε κυκλοφοριακούς 
άξονες ή σε κεντρικά σηµεία και να εξυπηρετούνται επαρκώς από τα 
∆ηµόσια Μεταφορικά Μέσα. Στην τεχνική προσφορά θα αναγράφεται 
π.χ. η ύπαρξη σε κοντινή απόσταση στάσεων Λεωφορείων ή άλλων 
∆ηµόσιων Μέσων Μεταφοράς (επιθυµητό να αναφέρονται και οι 
γραµµές που εξυπηρετούν). 

 

– Η ύπαρξη θέσεων στάθµευσης είναι µεν επιθυµητή, όµως η ύπαρξή 
τους είναι προαιρετική. 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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– Στο κτίριο είναι επιθυµητή η λειτουργία ακτινολογικού εργαστηρίου 
χωρίς όµως να είναι υποχρεωτική. Η δυνατότητα λειτουργίας θα 
συνεκτιµηθεί σε σχέση και µε τα υπόλοιπα στοιχεία του κτιρίου.  
 

– Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται οι υπάρχουσες σήµερα 
χρήσεις των γειτονικών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου, ιδίως δε εάν 
υπάρχουν καταστήµατα ποιά η χρήση καθενός εξ αυτών, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν δηµιουργούν οχλήσεις κατά το ωράριο λειτουργίας 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών.  
 

– Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται, εάν υπάρχουν, άλλα σηµαντικά 
∆ηµόσια κτίρια κοντά στο προσφερόµενο, καθώς και Τράπεζες, 
ιδιαιτέρως δε τυχόν υποκαταστήµατα των Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας, µέχρι απόσταση 500 µέτρων.  
 

– Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται - κατά περίπτωση - η ύπαρξη ή 
µη ανεξάρτητης και αυτόνοµης κεντρικής εισόδου, κλιµακοστασίου και 
ανελκυστήρων, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του εκµισθούµενου 
ακινήτου.  

 

– Σε ειδικούς χώρους που προβλέπονται οι εγκαταστάσεις ογκωδών 
µηχανηµάτων, όπως ενδεικτικά σε χώρους ακτινολογικού ή/και 
µικροβιολογικού εργαστηρίου, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προσέγγισης γερανοφόρου οχήµατος και διέλευσης των προς 
εγκατάσταση µηχανηµάτων από κατάλληλα ανοίγµατα ή τα εξωτερικά 
κουφώµατα επαρκούς πλάτους στην πρόσοψη ή σε ακάλυπτο χώρο.  
Στην τελευταία περίπτωση τα ανοίγµατα (παράθυρα, πόρτες) του 
µικροβιολογικού θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν µεγάλα και 
ανοιγόµενα ή αποσπώµενα, ο δε χώρος των εργαστηρίων θα πρέπει 
να προτιµηθεί σε όσο το δυνατόν χαµηλότερο όροφο ώστε να είναι 
ευχερής και οπωσδήποτε εφικτή η εγκατάσταση και αντικατάσταση των 
µηχανηµάτων χωρίς να απαιτείται καθαίρεση τοιχοποιίας.   

 

– Τόσο στο χώρο του µικροβιολογικού, όσο και του ακτινολογικού 
εργαστηρίου, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση 
µε ηλεκτρικούς πίνακες επαρκούς ισχύος και ενισχυµένες 
ηλεκτρολογικές γραµµές.   

 

– Η προστασία των χώρων ακτινολογικού εργαστηρίου έναντι 
ακτινοβολίας x-ray θα γίνεται µε κατάλληλες επενδύσεις µολύβδου, 
ειδικά κρύσταλλα κλπ. (∆εν αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη, αλλά 
θα εκτιµηθεί θετικά)   

 

– Οι χώροι υγειονοµικών υπηρεσιών και ειδικότερα των ιατρείων, 
οδοντιατρείων του µικροβιολογικού εργαστηρίου και των υπερήχων θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθµισµένοι για τον σκοπό που 
προορίζονται. Τα ιατρεία και οδοντιατρεία θα πρέπει να διαθέτουν 
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υποχρεωτικά κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση µε νιπτήρα και 
µπαταρία (κατά προτίµηση αναµεικτική) µε παροχή θερµού και κρύου 
νερού και αποχέτευση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 
παροχή (πρίζα) για την σύνδεση διαφανοσκόπιου σε κάθε ιατρείο.  

 

– Στο χώρο του παιδιατρικού και γυναικολογικού ιατρείου θα πρέπει  να 
υπάρχουν ιδιαίτερες τουαλέτες για τους ασθενείς που εξυπηρετούνται 
στα αντίστοιχα ιατρεία.  Στο παιδιατρικό ιατρείο  ο προθάλαµος θα 
πρέπει κατά το δυνατόν να διαχωρίζεται από τον χώρο ενήλικων 
ασθενών .  

 

– Οι χώροι εργασίας διοικητικών υπαλλήλων, είναι επιθυµητό να 
βρίσκονται σε ιδιαίτερες αίθουσες διαρρυθµισµένες µε σταθερά ή 
κινητά χωρίσµατα. Εντούτοις και ελεύθεροι διαρρύθµισης χώροι θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, µε συµπληρωµατικές διαρρυθµίσεις 
από κινητά χωρίσµατα .  

 

– Εάν οι βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, 
θα πρέπει να είναι προφυλαγµένοι από την υγρασία. Η ύπαρξη 
φυσικού φωτισµού και αερισµού των υπογείων αποθηκών (π.χ. 
ηµιυπόγεια) είναι λίαν επιθυµητή.  
 

– Καθόλη τη διάρκεια της µισθώσεως απαγορεύεται να υπάρχει στο 
ακίνητο που βρίσκεται το µίσθιο κεραία κινητής τηλεφωνίας , καθώς 
επίσης φωτεινή ή άλλη επιγραφή που θίγει το κύρος της 1ης Υ.ΠΕ 
Αττικής ή προωθεί παρεµφερείς δραστηριότητες . 
 

– 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. 
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ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο 
πρωτοκόλλου της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, έγγραφη πρόταση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από 18-1-2017 έως και 31-1-2017, ώρα 
11:00πµ. 

Β. Τεχνικοί Όροι, Προδιαγραφές και Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη 

Οι τεχνικοί όροι, οι προδιαγραφές και Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του ακινήτου 
είναι αυτοί που περιγράφονται στα Γενικά Χαρακτηριστικά Τεχνικές 
Προδιαγραφές Η/Μ και οικοδοµικών εργασιών και εγκαταστάσεων κτιρίων που 
επισυνάπτονται στην διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

Το προσφερόµενο ακίνητο θα διαθέτει ή ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει επί ποινή 
αποκλεισµού την υποχρέωση να κατασκευάσει µε δαπάνες του όλα όσα 
αναφέρονται στις παραπάνω προδιαγραφές.   

Γ. Κατά την τελική κρίση καταλληλόλητας των προσφερόµενων ακινήτων, 
από την Επιτροπή Στέγασης, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:  

� Η δυνατότητα διαµόρφωσης των χώρων προκειµένου να γίνουν οι 
αναγκαίες διαρρυθµίσεις.  

� Ο προσανατολισµός, οι επιφάνειες φωτισµού και ο αερισµός στους 
χώρους τους.  

� Η µορφολογία των όψεων του κτιρίου.  

� Η ποιότητα κατασκευής.  

� Η συµµόρφωση µε τα Γενικά Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Η/Μ και οικοδοµικών εργασιών και εγκαταστάσεων κτιρίων που 
επισυνάπτονται στην διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτής.  

Το προσφερόµενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί κατάλληλο και σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης το αργότερο σε τρεις µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης µισθώσεως.  

Η µίσθωση θα είναι διάρκειας εννέα (9) ετών µε δυνατότητα παράτασης για τρία 
έτη µε µονοµερή απόφαση της ∆ιοίκησης της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Αττικής. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ανά µήνα µετά το τέλος κάθε µήνα και θα 
είναι σταθερό για τα δύο πρώτα χρόνια. Με την παραλαβή του κτιρίου 
κατάλληλου για λειτουργική χρήση, η 1 Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής θα 
καταβάλλει στον ιδιοκτήτη προκαταβολικά έως τέσσερα (4) µισθώµατα, ανάλογα 
µε το εύρος των εργασιών διαµόρφωσης που πιθανόν απαιτήθηκαν και τα 
οποία συµψηφίζονται µε τα πρώτα µισθώµατα. Για τα επόµενα έτη µίσθωσης 
(3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο), το µηνιαίο µίσθωµα θα διαµορφώνεται ετησίως 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. 

Η 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής δεν καταβάλλει χαρτόσηµο µίσθωσης. Η 
µισθώτρια βαρύνεται µε όλες τις δαπάνες (ηλεκτρικού ρεύµατος – νερού κτλ.) 
και των ποσών που συνεισπράττονται µε τους οικείους λογαριασµούς, εκτός 
από τέλη και δικαιώµατα του Κράτους ή των ∆ήµων που αφορούν την 
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ιδιοκτησία και όχι τους χρήστες αυτής. Επίσης, η µισθώτρια θα καταβάλει τα 
αναλογούντα τυχόν κοινόχρηστα του µισθίου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 
κτιρίου. Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναµίσθωση και η υπεκµίσθωση. 
Η 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής δικαιούται να λύνει µονοµερώς την 
σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση µεταφοράς της 
στεγαζόµενης στο µίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή σε ακίνητο η 
χρήση του οποίου παραχωρήθηκε δωρεάν. β) Σε περίπτωση κατάργησης της 
στεγαζόµενης Υπηρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το µίσθιο να µην 
εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της. Στις περιπτώσεις αυτές, η 1η Υγειονοµική 
Περιφέρεια Αττικής ουδεµία αποζηµίωση οφείλει στον εκµισθωτή. Υποχρεούται, 
όµως, να τον ειδοποιήσει εγγράφως τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν από 
την ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης. Η 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής 
διατηρεί το δικαίωµα, διαρκούσης της µίσθωσης, να προβεί µε τη συναίνεση του 
εκµισθωτή σε τροποποίηση όρων του µισθωτηρίου συµβολαίου όταν ιδιαίτερες 
και αιτιολογηµένες συνθήκες το απαιτούν (π.χ. σχετικά µε τον επανακαθορισµό 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του εκµισθωτή και της 1ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας Αττικής ως µισθώτριας, συµπεριλαµβανοµένου και του 
µισθώµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τιµές της αγοράς και τις επικρατούσες 
οικονοµικές συνθήκες), µε βάση και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

Η µισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο στην κατάσταση που το 
παρέλαβε σύµφωνα µε το πρωτόκολλο παραλαβής και να διορθώνει καθώς και 
να επισκευάζει µε ιδία δαπάνη κάθε φθορά και βλάβη αυτού, η οποία 
προέρχεται από κακή χρήση του µισθίου. Ο εκµισθωτής βαρύνεται µε όλες τις 
αναγκαίες δαπάνες συντήρησης καθώς και µε την αποκατάσταση ζηµιών ή 
βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συµφωνηµένη 
ή συνήθη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκµισθωτής υποχρεούται σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο τεύχος «Γενικά Χαρακτηριστικά – Τεχνικές 
Προδιαγραφές»  να πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες ενέργειες στους χρόνους 
που αναφέρονται σε αυτό. Μετά την πάροδο του προβλεπόµενου χρόνου, η 
µισθώτρια δικαιούται να επισκευάσει τις εν λόγω βλάβες ή ζηµιές µε δικές του 
δαπάνες και να συµψηφίσει την σχετική δαπάνη µε οφειλόµενα µισθώµατα, 
κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών. Το ίδιο θα γίνεται και σε 
περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων. Η 1η Υγειονοµική 
Περιφέρεια Αττικής δεν είναι υποχρεωµένη σε ουδεµία αποζηµίωση για τις 
βλάβες ή ζηµιές που έγιναν στο µίσθιο από κακή κατασκευή του ή από τυχαίο 
γεγονός ή από ανωτέρα βία ή τροµοκρατική ενέργεια. Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται 
να ασφαλίσει το κτίριο για το διάστηµα µίσθωσής του από την 1η Υγειονοµική 
Περιφέρεια Αττικής.  

Η διά Πρωτοκόλλου παραλαβή του µισθίου από τον µισθωτή δεν απαλλάσσει 
τον εκµισθωτή των ευθυνών του για ελλείψεις ή πάσης φύσεως ελαττώµατα του 
µισθίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί µισθώσεως 
πράγµατος. Εάν το µίσθιο διαρκούσης της µίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε 
νόµιµο τρόπο στην κυριότητα, επικαρπία άλλου προσώπου πέραν των 
εκµισθωτών, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου 
ιδιοκτήτη, επικαρπωτή αυτού, θεωρούµενου ως εκµισθωτή. Σε αυτόν (τον 
τελευταίο) θα καταβάλλονται από την 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής τα 
µισθώµατα, από την κοινοποίηση σε αυτή αντίστοιχου νόµιµου τίτλου, βάσει του 
οποίου αυτός κατέστη κύριος ή επικαρπωτής, νόµιµα µεταγεγραµµένου εφόσον 
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απαιτείται µεταγραφή και έτσι αυτός υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις της µισθώσεως.  

 

Κάθε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή 
αποκλεισµού σφραγισµένο Φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται ο αριθµός 
διακήρυξης, η Μονάδα Υγείας για την οποία υποβάλλεται εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη του ακινήτου και θα 
εµπεριέχει τα ακόλουθα:  

� Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου ή επικαρπίας νοµίµως 
µεταγεγραµµένων στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρηµένων στο 
αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο, σύµφωνα µε πιστοποιητικά µεταγραφής ή 
καταχώρησης αντίστοιχα. 

� Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό 
Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν γίνει κατασχέσεις στο ακίνητο 
που προσφέρεται για µίσθωση καθώς και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (µη 
εκποιήσεως), βαρών και µη διεκδικήσεως. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων 
πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να 
προσκοµίσει αρχικά, µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής, αντίγραφα των 
αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία 
να δηλώσει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις, βάρη, διεκδικήσεις σε σχέση µε το 
ακίνητο και ότι αυτό δεν έχει εκποιηθεί. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και 
πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού, θα 
πρέπει να προσκοµιστούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 

� Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας µε 
πλήρεις διευθύνσεις του και ΑΦΜ ή των προσφερόντων ιδιοκτητών – 
εκµισθωτών.  

� Σε περίπτωση που η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, θα αναφέρονται στην εξουσιοδότηση όλα τα 
στοιχεία της ταυτότητάς του, θα αναφέρεται επίσης ότι παρέχεται η εντολή σε 
αυτόν να υποβάλει αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο αριθµός της παρούσας 
διακήρυξης και η αποδοχή όλων των όρων της και πάνω στο έγγραφο της 
εξουσιοδότησης θα βεβαιώνεται από αρµόδια κατά νόµο Αρχή το γνήσιο της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.  

� Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ακίνητο ανήκει σε κοινοπραξία ή εταιρεία 
Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., η υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από 
τον ∆ιαχειριστή και στην Α.Ε. από το ∆/ντα Σύµβουλο ή από τρίτο πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο µε σχετικό πρακτικό ∆.Σ., στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται 
ότι παρέχεται η εντολή στο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της εταιρείας να 
υποβάλει αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως και να αναφέρεται ο αριθµός 
της παρούσας ∆ιακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Ο 
εκπρόσωπος της εταιρείας οφείλει, κατά την υποβολή της αίτησης, να 
προσκοµίσει το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, και σε φωτοαντίγραφο το 
καταστατικό της καθώς και τα έγγραφα εκπροσώπησής της. Σε περίπτωση που 
είναι απαραίτητο να υποβληθούν Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, θα πρέπει να υπάρξει 
σχετική εντολή στο ανωτέρω πρακτικό. Επίσης, στην περίπτωση που το 
προσφερόµενο ακίνητο ανήκει σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., είναι απαραίτητη µε την 
υποβολή της αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η προσκόµιση σε 
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φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (και το σχετικό ΦΕΚ 
δηµοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί 
µέχρι την ηµεροµηνία συµµετοχής στο διαγωνισµό ή του κοινοπρακτικού. 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση αρµόδιου µηχανικού ότι το κτίριο είναι νόµιµο και, εάν σε 
αυτό υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές, αυτές εντάσσονται να έχουν 
τακτοποιηθεί σύµφωνα µε το Ν. 4178/2013.  

� Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας.  

� Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν. 1599/1986) του προσφέροντος και δύο πολιτικών 
µηχανικών ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισµούς ή άλλες 
καταστροφές φυσικές ή µη που να έχουν επιπτώσεις στο στατικό του φορέα, η 
δε στατική του επάρκεια και τα κινητά φορτία για τα οποία αυτό έχει υπολογισθεί 
είναι επαρκή για την χρήση για την οποία προορίζεται.  

� Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο, κατά τη γνώµη του 
προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισµό ή την περιγραφή του 
προσφερόµενου ακινήτου καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει την 
µισθωτική του αξία.  

� Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν. 1599/1986) του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των 
όρων της ∆ιακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

� Τοπογραφικό του οικοπέδου.  

� Αντίγραφα (απλά) 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).  

� 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. Κλίµακα 1:50.  

� Προαιρετικά να υποβληθούν σχέδια όψεων και χαρακτηριστικές τοµές του 
κτιρίου. 

� Πρόταση διαµόρφωσης του ακινήτου σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της 1ης Υ.Πε. Αττικής. Προαιρετικά είναι επιθυµητό να υποβληθούν όλα τα 
σχέδια κατόψεων µε τις υπάρχουσες και προτεινόµενες διαρρυθµίσεις και σε 
ηλεκτρονική µορφή (ψηφιοποίηση) σχεδίων σε µορφή autocad.dfx. 
Ψηφιοποιηµένα σχέδια πάντως σε µορφή autocad θα υποβληθούν εντός 10 
ηµερών από την υπογραφή του µισθωτηρίου από τον εκµισθωτή που θα 
επιλεγεί.  

� Έγχρωµες φωτογραφίες των όψεων ή τουλάχιστον όσων εξ αυτών έχουν 
πρόσωπο σε οδό ή άλλο δηµόσιο χώρο (π.χ. πλατεία), προαιρετικά δε να 
υποβληθούν και ενδεικτικές φωτογραφίες των εσωτερικών χώρων.  

� Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και του 
κανονισµού της πολυκατοικίας (εάν δεν υπάρχουν, να υποβληθεί αντ’ αυτών 
σχετική δήλωση).  
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� Προαιρετικά επίσης, µπορεί 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 στην 1η Υ.Πε. Αττικής 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).  

 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις  

Α. Φάση  

Οι ενδιαφερόµενοι συνυποβάλλουν από 18-1-2017 έως και 31-1-2017, ώρα 
11:00πµ. µαζί µε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Εγγύηση Συµµετοχής 
ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) διάρκειας τουλάχιστον 6 µηνών, η οποία θα 
εκδοθεί από Πιστωτικό Ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα 
στην Ελλάδα. Ειδάλλως, κατατίθεται γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων για αντίστοιχο ποσό. Εγγύηση Συµµετοχής µικρότερης διάρκειας 
είναι απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισµού από την περαιτέρω διαδικασία 
του διαγωνισµού. Εάν απαιτηθεί, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να 
παρατείνουν την ισχύ της Εγγύησης Συµµετοχής για όσο διάστηµα διεξάγεται ο 
διαγωνισµός και µέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Εγγύηση Συµµετοχής σε 
περίπτωση που παρέχεται µε Εγγυητική Επιστολή πρέπει, µε ποινή 
αποκλεισµού από την περαιτέρω διαδικασία, να αναφέρει τα στοιχεία του 
ιδιοκτήτη, τον τίτλο της δηµοπρασίας για την οποία δίδεται η εγγύηση και, τέλος, 
τον όρο της παραίτησης του εγγυώµενου από το δικαίωµα της διζήσεως και την 
αναγνώριση από αυτόν της υποχρέωσης να καταθέσει την εγγύηση 
απροφάσιστα και χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε τρεις ηµέρες από 
την σχετική ειδοποίησή του. Σε περίπτωση που η εγγύηση παρέχεται µε την 
µορφή γραµµατίου παρακαταθήκης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) και 
κατάπτωσης του ποσού της εγγύησης, το ποσό αυτό αποδίδεται στον υπέρ ου η 
κατάπτωση άµεσα από το σχετικό έγγραφο και µε την προσκόµιση ή την 
αποστολή του γραµµατίου παρακαταθήκης. Η εγγύηση θα καταπέσει σε βάρος 
εκείνου ο οποίος, καλούµενος µετά το τέλος της δηµοπρασίας και την 
κατακύρωσή της να υπογράψει τη σύµβαση, δεν θα ανταποκριθεί στη σχετική 
πρόσκληση της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής. Μετά την υπογραφή του 
µισθωτηρίου συµβολαίου και του Πρωτοκόλλου παραλαβής, η εγγύηση 
συµµετοχής επιστρέφεται στον εκµισθωτή.  

Όλα τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν πρωτότυπα ή σε ευκρινή 
αντίγραφα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.  

Μετά τη λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών, η Υπηρεσία αποστέλλει 
αυτές στην Επιτροπή Στέγασης η οποία θα προβεί στην αποσφράγιση των 
φακέλων. Στη µονογραφή και φυλλοµέτρηση  των δικαιολογητικών δύνανται να 
παρίστανται οι ενδιαφερόµενοι. Ο τυπικός έλεγχος όλων των προσφορών, η επί 
τόπου εξέταση των προσφερόµενων ακινήτων και η εκτίµηση της 
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καταλληλόλητας αυτών, θα γίνει σε µέρες και ώρες που θα αποφασίσει η 
Επιτροπή.  

Εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των προσφορών, η ως άνω 
Επιτροπή, µετά από επιτόπια επίσκεψη και µελέτη του φακέλου, συντάσσει 
Έκθεση που περιέχει πλήρη αιτιολόγηση περί της καταλληλόλητας ή µη των 
προσφερόµενων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Η εν λόγω Έκθεση αποστέλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή.  

 

Β. Φάση 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά τη λήψη της Εκθέσεως της Επιτροπής Στέγασης, 
συνεδριάζει, συντάσσει Πρακτικό και εισηγείται στην ∆ιοίκηση:  
α) Περί της καταλληλόλητας ή µη των εξετασθέντων ακινήτων  
β) ορίζει την ηµέρα, την ακριβή ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 
Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους.  
 
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων: 
α) σχετικά µε την νοµιµότητα της διακήρυξης της δηµοπρασίας,  
β) Του πρακτικού καταλληλότητας  
εντός 48ωρών από της κοινοποίησης της απόφασης. Μετά την εκδίκαση της 
ένστασης από την αρµόδια Επιτροπή η διαδικασία συνεχίζεται. 

Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν 
κατάλληλα υποβάλλουν στην Οικονοµική Επιτροπή σφραγισµένη οικονοµική 
προσφορά, αποδεχόµενοι εγγράφως τους όρους του Πρακτικού στο οποίο 
υποδεικνύονται οι εργασίες (επισκευές, διαρρυθµίσεις) που τυχόν απαιτούνται. 
Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες 
είτε από άλλα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα από αυτούς πρόσωπα. Στη συνέχεια, 
οι ιδιοκτήτες µειοδοτούν προφορικά. Η εκάστοτε βελτιωµένη προσφορά 
µηνιαίου µισθώµατος θα πρέπει να είναι µικρότερη κατά 200,00€ τουλάχιστον 
από την αµέσως προηγούµενη. Κάθε προσφορά εγγράφεται στον Πίνακα 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού κατά την σειρά που εκφωνείται, ταυτόχρονα µε το 
όνοµα του µειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον µειοδότη. Η δε 
υποχρέωση αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους 
µειοδότες. Η διαδικασία της προφορικής µειοδοσίας ολοκληρώνεται όταν ουδείς 
εκ των διαγωνιζοµένων βελτιώσει την τελευταία του προσφορά.  

Με τη λήξη της διαδικασίας, η Οικονοµική Επιτροπή συντάσσει Πίνακα µε τις 
τελικές προσφορές των διαγωνιζοµένων. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας, τα 
Πρακτικά υπογράφονται από την Οικονοµική Επιτροπή και τον τελευταίο 
µειοδότη.  

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της προφορικής µειοδοτικής 
δηµοπρασίας, εντός 48ωρών από την λήξη της διαδικασίας, επί της οποίας 
αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο εκµισθωτής θα πρέπει να προβεί στη 
συνέχεια στις απαραίτητες από το Νόµο ενέργειες για την αδειοδότηση των 
απαιτούµενων εργασιών προσαρµογής του κτιρίου, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης και όλα όσα αναφέρονται στα Γενικά 
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Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ και οικοδοµικών εργασιών και 
εγκαταστάσεων κτιρίων που επισυνάπτονται στην διακήρυξη και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής και κατόπιν, εντός τριών (3) µηνών από της 
υπογραφής της µισθωτικής σύµβασης.  

Η 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής µπορεί να µαταιώσει τη δηµοπρασία 
αζηµίως.  

Η 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής δεν καταβάλλει µεσιτικά δικαιώµατα.  

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο  της 1ης 
Υγειονοµικής  Περιφέρειας Αττικής, στο Ισόγειο  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
από τις 09:00πµ µέχρι τις 14:00µµ (από 18-1-2017 έως 31-1-2017) και από τις 
09:00πµ µέχρι τις 11:00πµ στις 31-1-2017 για την Επιτροπή Στέγασης,  στη 
Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα, απ’ όπου και θα αποστέλλονται στην αρµόδια 
Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στην Ενιαία ∆ιεύθυνση  της Τεχνικής Υπηρεσίας στο -1 όροφο 
Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21.  

 

Επισυνάπτεται το Παράρτηµα:   

«ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (H/M) ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

Το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 

 

 

                                                                                                 Η  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

    

 

                                                                    ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΚΙΣΚΗΡΑ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (H/M)  

ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

 

 

 

(ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Ε∆.Υ.-Μ.Υ. 

ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΤΗΣ 1ης  Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ) 

 
 
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία : Νοέµβριος 2016 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (H/M) ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

(ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Ε∆.Υ. 
-Μ.Υ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΤΗΣ 1ης  Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ) 

 

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 την 1η Υ.Πε. 
ΑΤΤΙΚΗΣ προκειµένου αυτά να γίνουν κατάλληλα για την στέγαση Χώρων 
Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

Οι   εργασίες και εγκαταστάσεις που  ρητά αναφέρονται  στη συνέχεια είναι 
υποχρέωση  του ιδιοκτήτη και πρέπει να περιληφθούν στις υπό σύνταξη 
µελέτες και να εκτελεστούν κατά την διάρκεια της κατασκευής των 
ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών εγκαταστάσεων  του κτιρίου. 

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 
ανεγνωρισµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

ΓΕΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα παραπάνω ακίνητα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά 
χαρακτηριστικά : 

– Επιφάνεια χώρων κύριας χρήσης (ιατρεία-γραφεία) 520,2τ.µ. έως 
840,7τ.µ. (± 10%) χωρίς σε αυτήν να υπολογίζεται η επιφάνεια της 
εισόδου, του ανελκυστήρα, του κλιµακοστασίου, των πλατύσκαλων-
διαδρόµων, του µηχανοστασίου, της απόληξης δώµατος κλπ, ενώ από 
αυτά τα 100τ.µ. περίπου, µπορούν να βρίσκονται σε υπόγειο για χρήση 
αρχείων-αποθήκης. Ειδικότερα ακολουθεί ο Πίνακας Υπολογισµού 
Χώρων και Εµβαδού (σελ.9). 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 του ∆ήµου Γλυφάδας και να είναι διαµορφωµένα ή 
να µπορούν να διαµορφωθούν κατάλληλα για την λειτουργία ιατρείων 
της 1ης  Υ.Πε. Αττικής. Σε όλη τη διάρκεια της µισθώσεως η 1η Υ.Πε. 
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Αττικής 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 αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποδεκτές ή θα 
πρέπει να έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο.  
 

– Να είναι προσβάσιµα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ράµπες , 
κατάλληλων διαστάσεων, ανελκυστήρες κλπ) 

 

– Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης µε τους βοηθητικούς συµπληρωµατικούς 
χώρους εξυπηρέτησης, όπως µικρές αποθήκες, κουζίνα και W.C. θα 
πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο όροφο ή σε συνεχόµενους ορόφους και 
να υπάρχει δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας µεταξύ τους.   
 

– 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.  
 

– Να βρίσκονται κατά προτίµηση πάνω ή κοντά σε κυκλοφοριακούς 
άξονες ή σε κεντρικά σηµεία και να εξυπηρετούνται επαρκώς από τα 
∆ηµόσια Μεταφορικά Μέσα. Στην τεχνική προσφορά θα αναγράφεται 
π.χ. η ύπαρξη σε κοντινή απόσταση στάσεων Λεωφορείων ή άλλων 
∆ηµόσιων Μέσων Μεταφοράς (επιθυµητό να αναφέρονται και οι 
γραµµές που εξυπηρετούν). 

 

– Η ύπαρξη θέσεων στάθµευσης είναι µεν επιθυµητή, όµως η ύπαρξή 
τους είναι προαιρετική. 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). 
 

– Στο κτίριο είναι επιθυµητή η λειτουργία ακτινολογικού εργαστηρίου 
χωρίς όµως να είναι υποχρεωτική. Η δυνατότητα λειτουργίας θα 
συνεκτιµηθεί σε σχέση και µε τα υπόλοιπα στοιχεία του κτιρίου.  
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– Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται οι υπάρχουσες σήµερα 
χρήσεις των γειτονικών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου, ιδίως δε εάν 
υπάρχουν καταστήµατα ποιά η χρήση καθενός εξ αυτών, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν δηµιουργούν οχλήσεις κατά το ωράριο λειτουργίας 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών.  
 

– Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται, εάν υπάρχουν, άλλα σηµαντικά 
∆ηµόσια κτίρια κοντά στο προσφερόµενο, καθώς και Τράπεζες, 
ιδιαιτέρως δε τυχόν υποκαταστήµατα των Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας, µέχρι απόσταση 500 µέτρων.  
 

– Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται - κατά περίπτωση - η ύπαρξη ή 
µη ανεξάρτητης και αυτόνοµης κεντρικής εισόδου, κλιµακοστασίου και 
ανελκυστήρων, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του εκµισθούµενου 
ακινήτου.  

 

– Σε ειδικούς χώρους που προβλέπονται οι εγκαταστάσεις ογκωδών 
µηχανηµάτων, όπως ενδεικτικά σε χώρους ακτινολογικού ή/και 
µικροβιολογικού εργαστηρίου, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προσέγγισης γερανοφόρου οχήµατος και διέλευσης των προς 
εγκατάσταση µηχανηµάτων από κατάλληλα ανοίγµατα ή τα εξωτερικά 
κουφώµατα επαρκούς πλάτους στην πρόσοψη ή σε ακάλυπτο χώρο.  
Στην τελευταία περίπτωση τα ανοίγµατα (παράθυρα, πόρτες) του 
µικροβιολογικού θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν µεγάλα και 
ανοιγόµενα ή αποσπώµενα, ο δε χώρος των εργαστηρίων θα πρέπει 
να προτιµηθεί σε όσο το δυνατόν χαµηλότερο όροφο ώστε να είναι 
ευχερής και οπωσδήποτε εφικτή η εγκατάσταση και αντικατάσταση των 
µηχανηµάτων χωρίς να απαιτείται καθαίρεση τοιχοποιίας.   

 

– Τόσο στο χώρο του µικροβιολογικού, όσο και του ακτινολογικού 
εργαστηρίου, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση 
µε ηλεκτρικούς πίνακες επαρκούς ισχύος και ενισχυµένες 
ηλεκτρολογικές γραµµές.   

 

– Η προστασία των χώρων ακτινολογικού εργαστηρίου έναντι 
ακτινοβολίας x-ray θα γίνεται µε κατάλληλες επενδύσεις µολύβδου, 
ειδικά κρύσταλλα κλπ. (∆εν αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη, αλλά 
θα εκτιµηθεί θετικά)   

 

– Οι χώροι υγειονοµικών υπηρεσιών και ειδικότερα των ιατρείων, 
οδοντιατρείων του µικροβιολογικού εργαστηρίου και των υπερήχων θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθµισµένοι για τον σκοπό που 
προορίζονται. Τα ιατρεία και οδοντιατρεία θα πρέπει να διαθέτουν 
υποχρεωτικά κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση µε νιπτήρα και 
µπαταρία (κατά προτίµηση αναµεικτική) µε παροχή θερµού και κρύου 
νερού και αποχέτευση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 
παροχή (πρίζα) για την σύνδεση διαφανοσκόπιου σε κάθε ιατρείο.  
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– Στο χώρο του παιδιατρικού και γυναικολογικού ιατρείου θα πρέπει  να 
υπάρχουν ιδιαίτερες τουαλέτες για τους ασθενείς που εξυπηρετούνται 
στα αντίστοιχα ιατρεία.  Στο παιδιατρικό ιατρείο  ο προθάλαµος θα 
πρέπει κατά το δυνατόν να διαχωρίζεται από τον χώρο ενήλικων 
ασθενών .  

 

– Οι χώροι εργασίας διοικητικών υπαλλήλων, είναι επιθυµητό να 
βρίσκονται σε ιδιαίτερες αίθουσες διαρρυθµισµένες µε σταθερά ή 
κινητά χωρίσµατα. Εντούτοις και ελεύθεροι διαρρύθµισης χώροι θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, µε συµπληρωµατικές διαρρυθµίσεις 
από κινητά χωρίσµατα .  

 

– Εάν οι βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, 
θα πρέπει να είναι προφυλαγµένοι από την υγρασία. Η ύπαρξη 
φυσικού φωτισµού και αερισµού των υπογείων αποθηκών (π.χ. 
ηµιυπόγεια) είναι λίαν επιθυµητή.  
 

– Καθόλη τη διάρκεια της µισθώσεως απαγορεύεται να υπάρχει στο 
ακίνητο που βρίσκεται το µίσθιο κεραία κινητής τηλεφωνίας , καθώς 
επίσης φωτεινή ή άλλη επιγραφή που θίγει το κύρος της 1ης Υ.ΠΕ 
Αττικής ή προωθεί παρεµφερείς δραστηριότητες . 
 

– 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. 
 

 

Τεχνική Προσφορά, σχέδια, άδειες, κανονισµός πολυκατοικίας και 
περιγραφή εργασιών  

Η Τεχνική προσφορά που θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του 
προσφερόµενου ακινήτου θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα 
παρακάτω: 

• Τοπογραφικό του οικοπέδου.  
• Αντίγραφα (απλά) 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).  

• 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. Κλίµακα 1:50.  
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• Προαιρετικά να υποβληθούν σχέδια όψεων και χαρακτηριστικές τοµές 
του κτιρίου.  

• Πρόταση διαµόρφωσης του ακινήτου σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της 1ης Υ.Πε. Αττικής. Προαιρετικά είναι επιθυµητό να 
υποβληθούν όλα τα σχέδια κατόψεων µε τις υπάρχουσες και 
προτεινόµενες διαρρυθµίσεις και σε ηλεκτρονική µορφή (ψηφιοποίηση) 
σχεδίων σε µορφή autocad.dfx. Ψηφιοποιηµένα σχέδια πάντως σε 
µορφή autocad θα υποβληθούν εντός 10 ηµερών από την υπογραφή 
του µισθωτηρίου από τον εκµισθωτή που θα επιλεγεί.  

• Έγχρωµες φωτογραφίες των όψεων ή τουλάχιστον όσων εξ αυτών 
έχουν πρόσωπο σε οδό ή άλλο δηµόσιο χώρο (π.χ. πλατεία), 
προαιρετικά δε να υποβληθούν και ενδεικτικές φωτογραφίες των 
εσωτερικών χώρων.  

• Απλό αντίγραφο της οικοδοµικής αδείας.  
• Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και του 

κανονισµού της πολυκατοικίας (εάν δεν υπάρχουν, να υποβληθεί 
αντ’αυτών σχετική δήλωση).  

• Προαιρετικά (στη παρούσα φάση), τον τίτλο ιδιοκτησίας (κυριότητας ή 
επικαρπίας) και πιστοποιητικά µεταγραφής, βαρών και µη διεκδίκησης. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει πάντως να υποβληθούν µέχρι την 
υπογραφή µισθωτηρίου συµβολαίου, από αυτόν υπέρ του οποίου θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός.  

• Προαιρετικά επίσης, µπορεί 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 στην 1η Υ.Πε. 
Αττικής 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).  

 

∆ιευκρινίζεται ότι η οικοδοµική άδεια και οι κατόψεις µπορεί µεν να 
υποβληθούν σε απλά φωτοαντίγραφα (εκ των πρωτοτύπων), θα πρέπει 
όµως να επικυρωθούν από την Πολεοδοµία, εάν τελικά επιλεγεί ο 
αντίστοιχος εκµισθωτής. 

 

Επιπλέον Υποχρεώσεις  του  Ιδιοκτήτη του κτιρίου µετά την επιλογή του 
ακινήτου είναι: 

• Να προσκοµίσει Βεβαίωση από την αρµόδια Πολεοδοµία από την 
οποία θα προκύπτει ότι οι προβλεπόµενες χρήσεις γης στη θέση που 
βρίσκεται το ακίνητο επιτρέπουν τη λειτουργία χώρων Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Υγείας. 
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• Να αναθεωρήσει (αν απαιτείται) και να προσκοµίσει στην 1η Υ.Πε. 
Αττικής την οικοδοµική άδεια του µισθίου σύµφωνα µε τη χρήση για την 
οποία το µισθώνει  στην 1η Υ.Πε. Αττικής (Παροχή Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας), εφόσον επιλεγεί το συγκεκριµένο 
ακίνητο έως την παράδοση του προς χρήση. 
 

• Στην περίπτωση που προσφέρονται ηµιϋπαίθριοι χώροι, ή αυθαίρετες 
κατασκευές θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην Αρµόδια Αρχή και να 
προσκοµίζεται η βεβαίωση αλλαγής χρήσης, τουλάχιστον µέχρι την 
παραλαβή του κτιρίου από την 1η Υ.Πε. Αττικής. 
 

• Να προσκοµίσει στην 1η Υ.Πε. Αττικής Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης , σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία . 

 

• Να προσκοµίσει στην 1η Υ.Πε. Αττικής Πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας . Επιπλέον αντίγραφο της παθητικής θεωρηµένο από 
την πολεοδοµία εφόσον απαιτείται από την πυροσβεστική υπηρεσία. 
 

• Να συντάξει πλήρη µελέτη διαµόρφωσης του ακινήτου σύµφωνα  µε 
την  παρούσα  Γενική   Τεχνική   Περιγραφή την  οποία  θα  υποβάλλει 
προς  έγκριση  στη  ∆ιεύθυνση  Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 1ης 
Υ.Πε. Αττικής, καθώς   και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  βασικών   
υλικών  που  θα  χρησιµοποιηθούν. 
 

• Nα  συντάξει  πλήρεις Ηλεκτροµηχανολογικές Mελέτες, σύµφωνες  µε 
την  παρούσα  Γενική   Τεχνική   Περιγραφή,  των   εγκαταστάσεων   
του  κτιρίου ( ήτοι  Ύδρευσης , Αποχέτευσης , Κλιµατισµού - Αερισµού - 
Εξαερισµού - Πυρόσβεσης - Πυρανίχνευσης - Ισχυρών  Ρευµάτων - 
Ασθενών  Ρευµάτων - Ανελκυστήρων κ.α. )   τις  οποίες  θα  υποβάλλει 
προς  έγκριση  στη  ∆ιεύθυνση  Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 1ης 
Υ.Πε. Αττικής.  
Οι  Ηλεκτροµηχανολογικές  Μελέτες  που  θα  υποβληθούν   θα  
περιλαµβάνουν Αναλυτικές  Τεχνικές   Περιγραφές  και   Σχέδια  των  
ανωτέρω  Η/Μ  εγκαταστάσεων καθώς   και  τις  τεχνικές  
προδιαγραφές  των  βασικών   υλικών   και  συσκευών που  θα  
χρησιµοποιηθούν. 

• Η  έκδοση   των  πάσης   φύσεως   πιστοποιητικών    ελέγχου  και  
αδειών   λειτουργίας   όλων  των  Η/Μ  εγκαταστάσεων   του  προς  
µίσθωση   κτιρίου ,  τα  οποία  θα  παραδώσει   στη  ∆.Ε.Τ.Υ. της 1ης  
Υ.Πε. Αττικής, κατά τη διαδικασία Παράδοσης προς χρήση του  κτιρίου.   
 

• Να προσκοµίσει στην 1η Υ.Πε. Αττικής άδεια λειτουργίας και βιβλιάριο 
παρακολούθηση ανελκυστήρα και πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου. 
 

• Οι  συνδέσεις  του  κτιρίου  µε  όλα   τα  δίκτυα  πόλης ( ∆.Ε.Η, Ο.Τ.Ε., 
κεντρικά  δίκτυα Αποχέτευσης  και  Ύδρευσης  της  πόλης κ.α.).          
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Ο εκµισθωτής υποχρεούται µέχρι της παραδόσεως του µισθίου να 
τοποθετήσει αποκλειστικό µετρητή ρεύµατος και ύδατος στο µίσθιο, οι 
οποίοι θα πρέπει να έχουν συνδεθεί µε τα αντίστοιχα δίκτυα των 
πόλεων. Κάθε δαπάνη για τις εργασίες αυτές βαρύνει τον εκµισθωτή. Η 
δαπάνη κατανάλωσης του ύδατος και του ηλεκτρικού ρεύµατος βαρύνει 
την 1η Υ.Πε. Αττικής.  
 

• Κατά την διάρκεια της µισθώσεως να ενεργεί 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 του από την ∆ιεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής 
Υπηρεσίας της 1ης Υ.Πε. Αττικής. 
 

• 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.   
 

• Σε περίπτωση ύπαρξης κεντρικής θέρµανσης στο κτίριο και για άλλες 
ιδιοκτησίες, υποχρεούται να παραδοθεί στην 1η Υ.Πε. Αττικής 
εγκεκριµένη µελέτη κατανοµής δαπανών από την Πολεοδοµία. 
 

• Να συντηρεί τον/τους ανελκυστήρες και τον  λέβητα και να προσκοµίζει 
κατ’ έτος πιστοποιητικό καταλληλότητας τους, επιβαρυνόµενος την 
σχετική δαπάνη.  
 

• Να ασφαλίσει το κτίριο για το διάστηµα µίσθωσής του από την 1η Υ.Πε. 
Αττικής. 
 

• Να πραγµατοποιήσει εργασίες ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης 
της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και της έκδοσης επικαιροποιηµένης 
Υ.∆.Ε, έκθεσης παράδοσης και πρωτοκόλλων ελέγχου προς 
αντικατάσταση (ή για πρώτη φορά αν δεν υπάρχουν) των 
κατατεθειµένων στην επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. 
 

Ηλεκτροµηχανολογικές  εργασίες που  δεν  αναφέρονται  στην  παρακάτω  
Γενική   Τεχνική   Περιγραφή  Η/Μ  εργασιών ,  όπως   η  εγκατάσταση  
τηλεφωνικών   κέντρων και  η κατασκευή του δικτύου DATA (εκτός της 
υποδοµής , δηλαδή σωληνώσεις, κουτιά , καλώδια , σχάρες κ.λ.π)  θα  
εκτελεστούν  µε  δαπάνη  της 1ης Υ.Πε. Αττικής .  
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Η/Μ) 

 

1.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΙΣΧΥΡΩΝ   ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι τυχόν πρόσθετες απαιτούµενες 
ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελούνται 
από αδειούχους  ηλεκτρολόγους  εγκαταστάτες µε σχετική εµπειρία και το 
σύνολο της εγκατάστασης  θα είναι σύµφωνο µε τον  κανονισµό  ΕΛΟΤ  
HD 384. 
Περιλαµβάνει  τον   φωτισµό  εσωτερικών  και  εξωτερικών   χώρων  του  
κτιρίου , την  ηλεκτροδότηση   ρευµατοδοτών και  καταναλώσεων     
κίνησης. 

Η  ηλεκτροδότηση  του  συνόλου  των  ηλεκτρολογικών   εγκαταστάσεων  
του  κτιρίου θα  γίνεται  από  το  δίκτυο  µέσης  ή  χαµηλής  τάσης   της  
∆ΕΗ . 

Oι  Κεντρικές  Ηλεκτρολογικές   Εγκαταστάσεις  ( Άφιξη  Παροχής από  
την  ∆ΕΗ , Γενικά  Πεδία   Χαµηλής  Τάσης  κ.α.) θα  καταλαµβάνουν  
χώρους   επαρκών  διαστάσεων, κυρίως του   Υπογείου . 

Οι  εγκαταστάσεις  Ισχυρών   Ρευµάτων  του  κτιρίου περιλαµβάνουν :    

- Παροχή  από  ∆ΕΗ. Μετρητή ∆ΕΗ. 
- Τους Πίνακες ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας φωτισµού και  κίνησης. 
- Τις  εγκαταστάσεις  φωτισµού  και  ρευµατοδοτών. 
- Τις  εγκαταστάσεις  κίνησης και λοιπών καταναλώσεων.   
- Το σύστηµα τροφοδότησης εφεδρικού φωτισµού (ασφαλείας - 

κινδύνου) .  
- Τις  γειώσεις. 
- Τις εγκαταστάσεις εξωτερικού φωτισµού. 
- Εάν απαιτείται Η/Ζ 

 

1.1 ΠΑΡΟΧΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ∆.Ε.Η. 
Βασική απαίτηση είναι όλοι οι χώροι του ίδιου κτιρίου που θα 
καταλαµβάνει η 1η Υ.Πε. Αττικής, να ηλεκτροδοτούνται από ένα ενιαίο 
µετρητή ρεύµατος. Εάν στο κτίριο,  υπάρχουν  εγκατεστηµένοι πάνω από 
έναν µετρητές  της ∆ΕΗ, οι  οποίοι θα µετρούν   ηλεκτρικές  καταναλώσεις  
χώρων  που καταλαµβάνει η 1η Υ.Πε. Αττικής, θα πρέπει να ενοποιηθούν 
σε έναν.  

Επειδή  σε  ορισµένες   περιπτώσεις  η  ηλεκτροδότηση   από  το  δίκτυο  
µέσης τάσης της ∆.Ε.Η. είναι χρονοβόρος και δυσχερής, στην ακραία 
αυτή περίπτωση δύναται να ηλεκτροδοτείται το κτίριο χωρίς ενοποίηση - 
επαύξηση των υπαρχουσών παροχών ή µε µερική ενοποίηση - επαύξηση  
των, ή µέσω περισσοτέρων του ενός νέων µετρητών, εφόσον εγγράφως 
αποδεχθεί ο ιδιοκτήτης, ότι οποτεδήποτε ζητηθεί ενοποίηση - επαύξηση  
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των  µετρητών σε ένα µέσης τάσης, αυτό όπως και η διαµόρφωση χώρων 
Υποσταθµού θα γίνει µε δαπάνη του ιδιοκτήτη. Αυτή η εναλλακτική  λύση  
προσφέρεται, µόνο στην ακραία αυτή περίπτωση, που το κτίριο απαιτεί 
παροχή Μέσης Τάσης, λόγω µεγέθους και η ηλεκτροδότηση του 
καθυστερεί εξ αιτίας της ∆ΕΗ. 

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει στην ∆.Ε.Η. , εκτός της 
έκδοσης επικαιροποιηµένης Υ.∆.Ε έκθεσης παράδοσης και πρωτοκόλλων 
ελέγχου προς αντικατάσταση (ή για πρώτη φορά αν δεν υπάρχουν) των 
κατατεθειµένων στην επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και βεβαίωση των συνολικών 
τετραγωνικών µέτρων του υπό µίσθωση κτιρίου, από τον ∆ήµο 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί  η   απαιτούµενη  ενοποίηση - 
επαύξηση των µετρητών ρεύµατος ή  η  τοποθέτηση   νέων . Σε  κάθε  
περίπτωση η  δήλωση - βεβαίωση  των  τετραγωνικών µέτρων  στην 
∆.Ε.Η., είναι υποχρέωση  του  ιδιοκτήτη. Τα τετραγωνικά µέτρα  που θα  
βεβαιωθούν  στην ∆.Ε.Η., πρέπει να συµφωνούν µε τα αναφερόµενα στην 
οικοδοµική άδεια και στο συµβόλαιο µίσθωσης. Σε περίπτωση δε 
ασυµφωνίας, οποτεδήποτε  αυτή διαπιστωθεί, η  αναγκαία διόρθωση   θα  
γίνει   από τον ιδιοκτήτη. 

Για την αλλαγή του ονόµατος στον λογαριασµό της ∆.Ε.Η., από τον 
ιδιοκτήτη στην 1η Υ.Πε. Αττικής, ο ιδιοκτήτης θα παραδίδει στην ∆.Ε.Η. 
πιστοποιητικό του εγκαταστάτη αδειούχου ηλεκτρολόγου ή µηχανικού , 
που  θα  απεικονίζει  την  κατάσταση  των  εγκαταστάσεων  ισχυρών  
ρευµάτων , µετά την  εκτέλεση  των ηλεκτρολογικών  εργασιών , ώστε να 
γίνει η µετονοµασία του µετρητή της ∆.Ε.Η. στο όνοµα της 1ης Υ.Πε. 
Αττικής. 

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου θα πραγµατοποιεί όλες τις  τυχόν  απαιτούµενες  
διαδικασίες ενοποίησης-επαύξησης  µετρητών, θα τοποθετεί τον  νέο  
Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα ( του  κτιρίου  ή  του  τµήµατος   του  κτιρίου) στο   
Υπόγειο  εάν  αυτό  απαιτείται  και τελικά  θα   παραδίδει το κτίριο 
συνδεδεµένο  µε  το δίκτυο της ∆.Ε.Η  (χαµηλής   ή  µέσης  τάσης ) ώστε   
να   παρέχεται  επαρκής  ηλεκτρική   ισχύς .      

 

1.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ   ΠΙΝΑΚΕΣ 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες στους ορόφους, µηχανολογικούς χώρους και  
εξωτερικά του  κτιρίου θα πρέπει να είναι  επαρκείς . 
 
Εάν οι ήδη εγκατεστηµένοι πίνακες είναι επαρκείς, θα  
πραγµατοποιούνται µόνο εσωτερικές τροποποιήσεις,  για  να  καλύπτουν  
τις απαιτήσεις των χώρων γραφείων και αναµονών, που  
διαµορφώνονται. 
 
Εάν  είναι  σύγχρονοι  αλλά  ανεπαρκείς, σε  κάθε  επίπεδο  του  κτιρίου , 
και  κατά  προτίµηση  δίπλα  στον  υφιστάµενο  πίνακα  θα  εγκαθίσταται    
και  δεύτερος  νέος συµπληρωµατικός,  ο  οποίος  θα  παραλαµβάνει  τα  
πρόσθετα  ηλεκτρικά   φορτία . Φυσικά είναι αποδεκτή η λύση εγκ/σης 
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νέου Ηλ. Πίνακα, σε αντικατάσταση του παλαιού,  ο οποίος θα καλύπτει 
τις ανάγκες κάθε ορόφου, ή του κτιρίου. 
 

Συγκεκριµένα: 

Στο  Υπόγειο, εφ όσον υπάρχει,  θα  εγκαθίσταται  ο  Γενικός   Πίνακας  
Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) του κτιρίου και ο πίνακας  του  Λεβητοστασίου. 

Στο  δώµα   θα   εγκαθίσταται Πίνακας  Στεγανός, ελέγχου   της  µεγάλης  
ισχύος µηχανηµάτων κλιµατισµού, εφ όσον υπάρχουν και είναι  
τοποθετηµένα  επί  του  δώµατος. 

Κάθε ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει ρελέ διαρροής .  

 

1.3 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ   

Τα φωτιστικά  σώµατα  στους  γραφειακούς χώρους, τα ιατρικά  
εξεταστήρια και εργαστήρια, τις αναµονές, τους διαδρόµους και τα  
κλιµακοστάσια θα είναι φθορισµού τετράγωνα, µε λυχνίες 4χ18W ή 
αντίστοιχα, µε  περσίδες  χαµηλής  θάµβωσης (κατάλληλα για χώρους 
όπου εκτελείται γραφειακή εργασία µε χρήση  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών)  ψευδοροφής  χωνευτά ή οροφής εξωτερικά. 

Τα φωτιστικά σώµατα στους χώρους W.C. θα είναι στεγανά φθορισµού,  
µε λυχνίες 1χ36W ή αντίστοιχο, ψευδοροφής ή οροφής ή επίτοιχα 
στεγανά µε  κάλυµµα πρισµατικού  σχήµατος.  

Τα φωτιστικά σώµατα στους χώρους Αρχείων, Αποθηκών και στους  
Ηλεκτροµηχανολογικούς  χώρους, θα είναι φθορισµού, µε λυχνίες 2χ36 W 
ή αντίστοιχα, στεγανά µε διαφανές άθραυστο πρισµατικό  κάλυµµα.  

Οι γραµµές φωτισµού θα είναι γενικά χωνευτές και θα ελέγχονται από  
τους πίνακες ορόφων. Ο χειρισµός τους στους εσωτερικούς χώρους θα 
γίνεται από τοπικούς διπλούς διακόπτες. Εάν η προηγούµενη επιλογή  
έχει συνέπεια πλήθος ανεπιθύµητων οικοδοµικών εργασιών, οι γραµµές   
φωτισµού θα οδεύουν µέσα σε ορατά επίτοιχα πλαστικά κανάλια 
100χ34mm πάνω στα οποία θα είναι εγκατεστηµένοι οι τοπικοί διακόπτες  
φωτισµού. 

Θα τοποθετούνται αυτόνοµα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας όπου  
απαιτείται, µε ειδική ένδειξη των εξόδων διαφυγής. Τα δίκτυα φωτισµού  
ασφαλείας θα είναι κατασκευασµένα από άκαυστα καλώδια.  

Τα φωτιστικά σώµατα, θα εξασφαλίζουν τις παρακάτω στάθµες φωτισµού: 
- Στα  γραφεία  350 LUX. 
- Στούς  χώρους Αναµονών  και  διαδρόµων  και  κλιµακοστασίων    

250 LUX. 
- Στους  χώρους   Αποθηκών  και  Αρχείων   250 LUX 
- Στους  χώρους  Μηχανοστασίων    400 LUX. 
- Στους  χώρους  W.C.   200  LUX. 
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- Στους  χώρους  Ιατρικών  Εργαστηρίων   1000 LUX. 
- Στους  χώρους  Ιατρικών  Εξεταστηρίων  1000 LUX. 
- Στο  χώρο  του  Οδοντιατρικού   εξεταστηρίου  1000 LUX.  

 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού θα γίνονται µε ανεξάρτητα 
κυκλώµατα φωτισµού από τους ηλεκτρικούς πίνακες των ορόφων [ΝΥΑ 
(HOTY-R) και ΝΥΜ (HO5VV-R) 3x1,5 τ.χ.]. Κάθε γραµµή φωτισµού θα 
τροφοδοτεί φωτιστικά  σώµατα το πολύ δύο γραφειακών χώρων και µέχρι 
6Α και θα  ασφαλίζεται στον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα µε 
µικροαυτόµατο 10Α. Στους εξωτερικούς χώρους θα  χρησιµοποιηθούν 
καλώδια ΝΥΥ (E1VV-R). 
 
Οι εγκαταστάσεις φωτισµού περιλαµβάνουν και τους αξονικούς 
εξαεριστήρες των W.C. Σε κάθε W.C. που δεν εξασφαλίζεται φυσικός 
αερισµός, θα εγκαθίσταται εξαεριστήρας µε ηλεκτρική παροχή µέσω   
αγωγών   ΝΥΜ (HO5VV-R)  3x1.5 τ.χ. ,για τον τεχνητό εξαερισµό του. 
 
Ο τεχνητός εξαερισµός θα πραγµατοποιείται µε ανεξάρτητο αεραγωγό και 
ανεξάρτητο ανεµιστήρα για κάθε W.C. Ο εξαερισµός των W.C. θα 
ενεργοποιείται µε το άναµµα του διακόπτη φωτισµού του εκάστοτε W.C.  
και θα είναι ανεξάρτητος από τον εξαερισµό των χώρων αναµονής, 
αρχείων  κ.λ.π.   του ορόφου . 
 

1.4 ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 
Τα κυκλώµατα ρευµατοδοτών θα είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώµατα 
φωτισµού, θα είναι  κατασκευασµένα  από καλώδια τύπου ΝΥΜ (HO5VV-
R) 3χ2,5τ.χ., θα ασφαλίζονται στους  αντίστοιχους  ηλεκτρικούς  πίνακες 
µε  µικροαυτοµάτους 16Α και θα προστατεύονται από ρελέ διαφυγής 
στους  αντίστοιχους  πίνακες. Μία γραµµή ρευµατοδοτών θα 
περιλαµβάνει έως 6 το ανώτερο,  ρευµατοδότες .  
 
Σε κάθε κλειστό γραφειακό χώρο και ιατρικό εξεταστήριο θα  
εγκαθίστανται  τουλάχιστον   τρείς  ρευµατοδότες . 
 
Θέσεις ρευµατοληψίας προβλέπονται σε κάθε θέση εργασίας γραφείου. 
Σε κάθε θέση εργασίας αυτού του τύπου, θα εγκαθίστανται δύο  
ρευµατοδότες.  
 
Η κατασκευή των δικτύων φωτισµού – ρευµατοδοτών θα ακολουθεί τις  
παρακάτω βασικές αρχές: 

- Θα χρησιµοποιούνται κυρίως καλώδια  τύπου ΝΥΜ (HO5VV-R) 
και ΝΥΥ (E1VV-R). 

- Tα δίκτυα ρευµατοδοτών θα κατασκευάζονται στο σύνολό τους, 
ξεχωριστά   από   τα   δίκτυα  φωτισµού. 

-    Οι οριζόντιες οδεύσεις των καλωδίων   άνω  των  ψευδοροφών , 
θα  γίνονται σε γαλβανισµένες διάτρητες σχάρες µε κατάλληλο  
εύρος, βάρος, διαχωριστήρες κ.α., οι οποίες θα έχουν εφεδρική  
χωρητικότητα σε καλώδια 20%. Κατακόρυφες οδεύσεις  
παροχικών καλωδίων προς πίνακες ορόφων θα γίνονται µε   
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γαλβανισµένες σχάρες κλειστές µε καπάκι. Οι σχάρες διέλευσης 
καλωδίων ισχυρών ρευµάτων θα είναι ανεξάρτητες εκείνων 
διέλευσης καλωδίων ασθενών ρευµάτων . 

-  Σε όλες τις διακλαδώσεις θα χρησιµοποιούνται κουτιά   
διακλάδωσης.    

-    Σε χωνευτές  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις   προς ρευµατοδότες, 
διακόπτες   γραφείων   οι  καλωδιώσεις  θα   διέρχονται  µέσα  
από   εύκαµπτους  πλαστικούς  ενισχυµένους  σωλήνες , 

-   Σε όσους γραφειακούς χώρους, οι καλωδιώσεις ισχυρών  
ρευµάτων αναπτύσσονται στο εσωτερικό πλαστικών καναλιών  
100χ34mm, αυτά θα είναι ορατά, χωρίς εσωτερικό διακοπτικό 
χώρισµα, αποκλειστικής χρήσεως για καλώδια ισχυρών  
ρευµάτων. Τα πλαστικά κανάλια θα είναι σταθερά βιδωµένα και 
όχι κολληµένα και θα διαθέτουν τα αναγκαία  εξαρτήµατα ( ακραίο 
κάλυµµα, γωνίες, διακλάδωση ταυ, συνδετικό κάλυµµα, 
εξαρτήµατα για την τοποθέτηση διακοπτικού υλικού ) . Χρήση των 
ως άνω πλαστικών καναλιών, επιβάλλεται επίσης σε όλα τα  γκισέ  
συναλλαγής  µε  το  κοινό . 

-    Οι καλωδιώσεις προς τα φωτιστικά  ψευδοροφής, θα  κατεβαίνουν  
από  τις  σχάρες   µέσα  σε  πλαστικούς  σπιράλ  σωλήνες  
διαµέτρου   Φ 13,5  mm . 

- Ένας ρευµατοδότης θα τοποθετείται δίπλα στον πίνακα 
πυρανίχνευσης. 

-    Στις θέσεις τοποθέτησης τοπικών κλιµατιστικών απαιτείται ένας 
επιπλέον ρευµατοδότης τύπου σούκο, δίπλα στην θέση κάθε 
τοπικού κλιµατιστικού.  

Σε κτίρια παλαιά, µε ήδη δοµηµένο και απόλυτα ενεργό, το εσωτερικό   
ηλεκτρικό δίκτυο, απαιτούνται µόνο προσθήκες, οι οποίες θα γίνουν  
σύµφωνα  µε  τα  ανωτέρω   εκτεθέντα .   

1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Οι εξωτερικές µονάδες κλιµατισµού εφ όσον τοποθετούνται στο  δώµα  θα  
ηλεκτροδοτούνται από ένα ανεξάρτητο πίνακα κίνησης στεγανό επί του  
δώµατος και συνδεόµενο µε το Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης. Οι  
εσωτερικές µονάδες κάθε ορόφου και οι ανεµιστήρες (προσαγωγής και  
απαγωγής αέρα) του ορόφου αυτού, θα συνδέονται µε τον αντίστοιχο  
πίνακα κλιµατισµού του ορόφου αυτού 
 
Ο καυστήρας του Λέβητα και το σύνολο των πάσης φύσεως αντλιών στο  
Υπόγειο θα συνδέονται µε τον πίνακα Λεβητοστασίου στο Υπόγειο . 
 
Οι Πίνακες των ανελκυστήρων θα συνδεθούν µε το Γενικό Πίνακα  
Χαµηλής Τάσης .  
 
Τα παροχικά καλώδια των παραπάνω πινάκων κίνησης θα είναι  
πενταπολικά επαρκών διατοµών, τύπου  ΝΥΥ(E1VV-R).    
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1.6 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Θα πρέπει να εγκαθίσταται φωτισµός ασφαλείας, µε σκοπό την 
εξασφάλιση, σε περίπτωση βλάβης της κανονικής παροχής, της 
απαιτούµενης ελάχιστης στάθµης φωτισµού και σήµανσης των οδών 
διαφυγής και τον φωτισµό των χώρων ειδικών απαιτήσεων. 

 
Θα τοποθετούνται οπωσδήποτε ειδικά φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 
(αυτόνοµα φωτιστικά σώµατα), επάνω από τις εξόδους των ορόφων (από 
την µέσα πλευρά του χώρου), ή µε βέλος κατεύθυνσης σε καίριες θέσεις 
του κτιρίου (συµπεριλαµβανοµένου του κλιµακοστασίου) για την σήµανση 
των διόδων διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  
 
Σε κανονικές συνθήκες θα τροφοδοτούνται από την ∆.Ε.Η. Η λειτουργία 
των φωτιστικών ασφαλείας θα είναι αυτόµατη σε περίπτωση διακοπής 
του ηλεκτρικού ρεύµατος και θα εξασφαλίζεται για χρονικό διάστηµα 90 
λεπτών.  
 
Τα φωτιστικά ασφαλείας  θα διαθέτουν ενδεικτική λυχνία κατάστασης και  
λειτουργίας. 
 

1.7 ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην γείωση των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων.  
 
Βασική υποχρέωση είναι ο έλεγχος της υπάρχουσας γείωσης µε την 
χρήση κατάλληλου οργάνου (γειωµέτρου) και η παράδοση κατά την 
παραλαβή του κτιρίου πιστοποιητικού υπογεγραµµένου από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο στην ∆.Ε.Τ.Υ. της 1ης Υ.Πε. Αττικής, στο οποίο θα 
αναγράφεται η τιµή µέτρησης.  
 
Σε περίπτωση που η υπάρχουσα γείωση δεν επαρκεί ή πρακτικά δεν  
υφίσταται, θα κατασκευάζεται κατάλληλη προσθήκη ή νέο τρίγωνο 
γείωσης. 
 
Επιπλέον θα εγκαθίσταται ένα ανεξάρτητο ηλεκτρόδιο για την γείωση των   
ασθενών  ρευµάτων, πλήρως ανεξάρτητο της γείωσης των ισχυρών   
ρευµάτων. 
 

Επιθυµητή σε κάθε περίπτωση είναι η θεµελιακή γείωση, η οποία µε το   
πρότυπο HD 384 είναι υποχρεωτική για τα νέα κτίρια . 

1.8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Πρόκειται  για  τις  παρακάτω , εργασίες  εξωτερικού  φωτισµού: 

-  Την τοποθέτηση εξωτερικών φωτιστικών για τον ικανοποιητικό   
φωτισµό   των  εισόδων   του  κτιρίου και του δώµατος . 
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-   Την εγκατάσταση της ηλεκτρικής υποδοµής για την τοποθέτηση   
φωτεινής επιγραφής, σε εξωτερικό ευδιάκριτο σηµείο του κτιρίου. 
Συγκεκριµένα σε σηµείο του κτιρίου που θα υποδείξει η υπηρεσία, 
θα τοποθετηθεί αναµονή   ανεξάρτητου καλωδίου ΝΥΥ (Ε1VV-R)  
3χ2,5τ.χ., η οποία θα συνδέεται µε  τον πλησιέστερο εσωτερικό 
πίνακα ορόφου, στον οποίο θα  τοποθετηθεί χρονοδιακόπτης για 
την ρύθµιση της λειτουργίας   της φωτεινής επιγραφής .     

  

 1.9  ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ( Αν απαιτείται ) 

Η εγκατάσταση Η/Ζ εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου, το εµβαδόν  
τυπικού ορόφου και από το είδος των ιατρείων – εξεταστηρίων – 
εργαστηρίων που θα λειτουργούν στο κτίριο .  

Το Η/Ζ θα εγκαθίσταται σε κτίρια Υγειονοµικών Υπηρεσιών άνω των δυό    
ορόφων και µε συνολικό εµβαδόν τουλάχιστον 1000 m2 , τα οποία θα 
περιλαµβάνουν, Ακτινολογικό εργαστήριο, Μικροβιολογικό, Αίθουσα 
µικροεπεµβάσεων, Καρδιολογικά ιατρεία και Φαρµακείο. Στην περίπτωση 
αυτή το Η/Ζ θα καλύπτει τις ανάγκες , εκτός από τους παραπάνω χώρους 
(πλην του Ακτινολογικού) και τη λειτουργία ενός τουλάχιστον   
ανελκυστήρα. 

  

2.  ΑΣΘENH ΡΕΥΜΑΤΑ    
Στο αντικείµενο των εγκαταστάσεων ασθενών ρευµάτων   
περιλαµβάνονται: 

-     H  εγκατάσταση τηλεφώνων. 
-     Η  εγκατάσταση κουδουνιών.  
-     Η εγκατάσταση υποδοµής για συναγερµό, εφ όσον απαιτείται. 
-  Η  αποξήλωση όλων των παλαιών εγκαταστάσεων ασθενών  

ρευµάτων (δηλαδή εµφανών στους εσωτερικούς χώρους και  
αφανών άνω των ψευδοροφών δικτύων και εξαρτηµάτων) που  
δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν .     

 

2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ∆ΙΚΤΥΩΝ   ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - DATA    

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Στο χώρο της Γραµµατείας, η 1η Υ.Πε. Αττικής µε δικές της δαπάνες, θα  
τοποθετεί Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο, καλωδίωσης 5e/4 ή 6e/4 
κατάλληλο για  την πλήρη κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών , των  
εργαζοµένων στο  κτίριο . 

Με   βάση  το  προηγούµενο  στοιχείο ,ο ιδιοκτήτης θα πρέπει : 

-  Να  µεριµνήσει για την άφιξη  στο  Υπόγειο  του  κτιρίου ,  
κατάλληλου καλωδίου  από  το  δίκτυο   πόλης  του  ΟΤΕ ,  που  
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θα  καλύψει  τις  ανάγκες  των  εργαζοµένων  σε  απαιτήσεις   
τηλεπικοινωνιών. 

-     Να   εγκαταστήσει στο  Υπόγειο  κατανεµητή  του  ΟΤΕ. 

-   Να  εγκαταστήσει  κατάλληλα  πολυπολικά   καλώδια  που  θα  
αναχωρούν   από  τον   κατανεµητή  του   ΟΤΕ   στο  Υπόγειο  και  
θα  καταλήγουν   στον   κατανεµητή  του  Τηλεφωνικού   Κέντρου.  

-  Να εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισµό και να αναπτύσσεται  
πλήρως  καλωδιακή  υποδοµή  για το εσωτερικό τηλεφωνικό  
δίκτυο .  

Συγκεκριµένα :    

Στο χώρο τον οποίο η 1η Υ.Πε. Αττικής θα εγκαταστήσει το Ψηφιακό 
τηλεφωνικό Κέντρο θα τοποθετείται από τον ιδιοκτήτη ο  Κεντρικός 
Τηλεφωνικός   Κατανεµητής (ΚΚΤ)  του  κτιρίου. Απ΄ αυτόν   θα  εκκινούν  
πολυπολικά  καλώδια   τύπου   UTP 100- LEVEL 5e / 4  ζευγών και θα  
καταλήγουν  στις Τηλεφωνικές  λήψεις  των   θέσεων  εργασίας  των 
γραφειακών  χώρων όλων  των  ορόφων , εάν  το  κτίριο  είναι  το  πολύ  
δυόροφο  µε  εµβαδόν   ορόφου   το  πολύ  300  τετραγωνικά  µέτρα. 

Εάν το κτίριο  είναι   µεγαλύτερο, σε αριθµό ορόφων και m2 , τότε  σε  
κάθε   όροφο  θα  υπάρχει    Τοπικός   Τηλεφωνικός   Κατανεµητής ,  από  
τον  οποίο  θα  εκκινούν  πολυπολικά  καλώδια   τύπου   UTP 100- 
LEVEL 5e / 4  ζευγών  και  θα  καταλήγουν  στις   Τηλεφωνικές  λήψεις   
όλων  των   χώρων  του  Ορόφου. Προφανώς  οι  Τοπικοί   Κατανεµητές  
Ορόφων , θα  συνδέονται   µε  τον  αντίστοιχο   Κεντρικό   Κατανεµητή. 

Τα  καλώδια  προς  τις Τηλεφωνικές  λήψεις  των  ορόφων  θα   οδεύουν  
κατακόρυφα  και  οριζόντια , σε  γαλβανισµένες  σχάρες, κανάλια ή 
σωλήνες.  

Τα  καλώδια   UTP 100- LEVEL 5e / 4 ζευγών  προς  τις   λήψεις   
τηλεφώνων   κάθε  ορόφου θα   οδεύουν  οριζόντια  άνω  της  
ψευδοροφής , σε  σχάρα   καλωδίων  διάτρητη  γαλβανισµένη ανεξάρτητη  
της  εκείνης   των  ισχυρών   ρευµάτων . Στη  σχάρα  όδευσης  των  
τηλεφωνικών   καλωδίων    θα  οδεύσουν   και  τα  καλώδια 
πυρανίχνευσης ).  

 

Σε  όλους  τους   ορόφους  οι   οριζόντιες  γαλβανισµένες  σχάρες   
ασθενών    ρευµάτων θα  είναι  πλήρως  ανεξάρτητες   των  αντιστοίχων  
των  ισχυρών  ρευµάτων. 

Σε  κάθε  θέση  εργασίας    και  σε  κάθε  ιατρικό  χώρο θα  εγκατασταθεί  
µία  τηλεφωνική  λήψη σε διπλή πρίζα που θα καλύπτει τηλεφωνία και 
δίκτυο.       
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2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    KOY∆OYNIΩN 

Η Εγκατάσταση περιλαµβάνει: 

-   Τον Πίνακα κουδουνιών του κτιρίου εγκατεστηµένο σε κοινόχρηστο 
χώρο του Ισογείου, ή στην Υποδοχή. Ο Πίνακας θα  περιλαµβάνει 
διακόπτη, µετασχηµατιστή 220V/ 8–12V, ασφάλεια και  κουδούνι  
δύο  ήχων . 

-   Μπουτόν κουδουνιών από ένα στις εισόδους του κτιρίου . 

-  Γραµµές κουδουνιών, που συνδέουν τα µπουτόν µε τον πίνακα  
κουδουνιών  

 

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ( Αν απαιτείται ) 

Στα κτίρια όπου απαιτείται, εκτός των άλλων µέτρων ασφαλείας (π.χ. 
κάγκελα κ.λ.π.) θα εγκαθίσταται από τον ιδιοκτήτη η υποδοµή για την 
τοποθέτηση από την 1η Υ.Πε. Αττικής ενός συστήµατος συναγερµού το 
οποίο θα αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα : 

α. Μονάδα Ελέγχου - Χειρισµού: 

Η Μονάδα αυτή θα αποτελείται από τον Κεντρικό Πίνακα και το 
σύστηµα αυτοφορτιζόµενων συσσωρευτών για την περίπτωση 
διακοπής του Ηλεκτρικού Ρεύµατος. 

β. Μονάδα Ανιχνεύσεως - Απειλής: 

Η Μονάδα αυτή θα αποτελείται από τα αισθητήρια όργανα 
προστασίας του χώρου: 

Μαγνητικές επαφές στα “ανοίγµατα”  του χώρου. 

Ανιχνευτή RADAR προστασίας χώρου από κίνηση, στο χώρο, 
ανεπιθύµητου προσώπου. 

γ. Μονάδα Μεταδόσεως Συναγερµού: 

Η Μονάδα αυτή για τη µετάδοση του σήµατος σε περίπτωση 
συναγερµού, στον περιβάλλοντα χώρο και την Αστυνοµία, θα 
αποτελείται από: 

Εξωτερική αυτοπροστατευόµενη σειρήνα. 

Εξωτερική στροβοσκοπική λυχνία. 

Συσκευή Μετάδοσης Σήµατος στο Ηλεκτρονικό Κέντρο της 
εγκαταστάτριας Εταιρείας. 

Εσωτερική αυτοπροστατευόµενη σειρήνα. 
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2.4  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης θα καλύπτει το κτίριο. 

Το   σύστηµα θα αποτελείται  από  :  

-  Ένα  Κεντρικό  Πίνακα  Πυρανίχνευσης  ενός (ή περισσοτέρων)  
βρόχων ή ζωνών. 

-    Τους Πυρανιχνευτές φωτοηλεκτρικούς ή θερµοδιαφορικούς   
-    Τις σειρήνες και τα κοµβία συναγερµού. 
-    Την  καλωδίωση  του  συστήµατος. 
 

Ο Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης θα  εγκαθίσταται  στο χώρο της 
Αναµονής Ισογείου και θα αποτελείται  από  : 

-    Τον  Κεντρικό  Επεξεργαστή . 
-    Τις  µνήµες  του  πίνακα. 
-    Την οθόνη  απεικόνισης 
-    Το  χειριστήριο 
-    Τη  µονάδα  τροφοδότησης  µε τις  µπαταρίες. 
 

Η  ανίχνευση  θα  γίνεται  µε  ανιχνευτές  καπνού  φωτοηλεκτρονικούς  σε  
όλους  τους  χώρους  εκτός  από  τους  Ηλεκτροµηχανολογικούς  χώρους 
( π.χ. Λεβητοστάσιο ), όπου  µπορεί  να  υπάρχει  καπνός  κατά  την  
κανονική  λειτουργία και θα εγκαθίσταται θερµοδιαφορικοί  ανιχνευτές . 

Οι  ανιχνευτές  καπνού  και θερµότητας θα  εγκαθίσταται  έτσι  ώστε να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας και των 
αντίστοιχων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 Για  την  χειροκίνητη   ενεργοποίηση  του  συστήµατος  συναγερµού θα  
εγκαθίσταται  µπουτόν   αναγγελίας  σηµειακής  αναγνώρισης , στις  
εξόδους  διαφυγής.  

Για  την  αναγγελία  του  συναγερµού   θα   εγκαθίσταται  σειρήνες  
συναγερµού  µε  ενσωµατωµένο  φλάς ( συµβατικές ) σε  αντίστοιχες  
θέσεις  µε  τα  µπουτόν  ώστε  να  καλύπτεται  όλη  η  έκταση   του  
κτιρίου . 

Γενικά   το  δίκτυο  Πυρανίχνευσης  θα  κατασκευάζεται  µε  θωρακισµένα  
τριπολικά καλώδια  τύπου  LiYCY  βραδύκαυστα,  διατοµής  1,5mm2 . Η  
οριζόντια  όδευσή  τους  άνω  των  ψευδοροφών  θα  γίνει  επί  διάτρητων  
γαλβανισµένων  σχαρών  , µαζί  µε  τα  τηλεφωνικά   δίκτυα .   

Αποδεκτή  λύση   για   µικρά  κτίρια  είναι και εγκατάσταση   συµβατικού 
συστήµατος  πυρανίχνευσης, το οποίο θα περιλαµβάνει τα  στοιχεία  που  
αναφέρθηκαν ,στο αναλογικό σύστηµα  πυρανίχνευσης παραπάνω, δηλ. 

- Ένα Κεντρικό Πίνακα  Πυρανίχνευσης. 
- Τους Πυρανιχνευτές  φωτοηλεκτρικούς  ή  θερµοδιαφορικούς. 
- Τις  σειρήνες  και  τα  κοµβία  συναγερµού. 
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3.  Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ   -   Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η   -   Α Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ 

Όλοι   οι   χώροι   του  κτιρίου, θα  κλιµατίζονται  και  θα αερίζονται - 
εξαερίζονται πλήρως. Τα  βασικά  µηχανήµατα   κλιµατισµού - αερισµού  
που  απαιτούνται θα ικανοποιούν  τις  παρακάτω  απαιτήσεις  :    

 

    

ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΟΥ 

ΘΕΡΜΟ-

ΚΡΑΣΙΑ        

ΘΕΡΟΥΣ 

DB / C 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

ΘΕΡΟΥΣ 

% 

ΘΕΡΜΟ-

ΚΡΑΣΙΑ 

ΧΕΙΜΩΝΑ 

DB / C 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

ΧΕΙΜΩΝΑ 

% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ       

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΑΕΡΑ 

Εναλλαγές / h 

Γραφεία, Εξεταστήρια 26 50 20 50 3 

Διάδρομοι, Αναμονές 26 - 20 - 3 

W.C. - - 20 - 8 

Αποθήκες - Αρχεία - - 15 - 1 

 
Ειδικά ο εξαερισµός θα καλύπτει τους χώρους που δεν έχουν φυσικό 
αερισµό, και επί πλέον  τους χώρους αναµονής και τα ειδικά Εργαστήρια , 
όπως αναφέρεται παρακάτω. (Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό ) 
 
Για   την   θέρµανση  των   Ιατρείων   ζητείται  οπωσδήποτε  χρήση   
ζεστού  νερού   και  θερµαντικών  σωµάτων, fan coils ή  τοπικών  
µονάδων  SPLIT  UNITS . 

Οι  χώροι  του  Υπογείου  που  χρησιµοποιούνται   για  Αρχεία ,  θα  
εξαερίζονται µέσω  φυγοκεντρικού  εξαεριστήρα , δικτύων  αεραγωγών  
και  στοµίων  απαγωγής  αέρα  εφ όσον δεν θερµαίνονται και δεν είναι 
δυνατός ο έµµεσος αερισµός αυτών.   

Εάν στο κτίριο είναι  ήδη  εγκατεστηµένο  κεντρικό  σύστηµα  κλιµατισµού  
το οποίο  λειτουργεί  ικανοποιητικά , όπως  π.χ.  σύστηµα  αποτελούµενο   
από  εξωτερικούς  αερόψυκτους  ψύκτες, εσωτερικές  µονάδες  κασέτες  
αέρος - νερού  ψευδοροφής, λέβητα  κεντρικής  θέρµανσης  και  δίκτυα  
σωληνώσεων, τότε  θα πρέπει : 

– Να  ελεγχτεί  η  εγκατάσταση ( λειτουργικότητα  και απόδοση 
µηχανηµάτων, στεγανότητα δικτύων, µονώσεις δικτύων ) 

– Να εκτελεστούν οι αναγκαίες εργασίες  συντήρησης  και  
επισκευών   

– Να προστεθούν και νέα  µηχανήµατα  κλιµατισµού , όπου  αυτά  
απαιτηθούν 

– Να ελεγχθούν και επεκταθούν υφιστάµενα δίκτυα αερισµού -  
εξαερισµού  και  να  κατασκευαστούν   εάν  αυτό  απαιτείται , 
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πλήρεις   εγκαταστάσεις  αερισµού -  εξαερισµού, κυρίως για τις 
αναµονές , αλλά και   για  όλους τους  χώρους   του  κτιρίου.   
   

Σηµειώνεται  ότι  ορισµένοι  χώροι  Ιατρικών   Εργαστηρίων, όπως  το  
σύνολο  του  χώρων  
α) του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 
β) του Ακτινολογικού Εργαστηρίου περιλαµβανοµένου και του χώρου  
Εµφανιστηρίου 
θα εξαερίζονται  µε τοπικά ανεξάρτητα  συστήµατα. 
 

Εάν οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου κλιµατίζονται, εξαερίζονται και 
αερίζονται ανεπαρκώς, υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης θα  υποβάλλει πλήρη 
µελέτη κλιµατισµού (κεντρικού ή µε τοπικές µονάδες  SPLIT UNITS), 
αερισµού – εξαερισµού (κεντρικών ή τοπικών δικτύων, µηχανηµάτων), η  
οποία µετά  την  έγκρισή  της  από την Υπηρεσία  θα   εφαρµοστεί .  

 

  4.  Π   Υ   Ρ   Ο   Σ   Β   Ε   Σ   Η 

Εάν από τον συνδυασµό ύψους και µεγέθους του κτιρίου και πλήθους  
ατόµων στο κτίριο (υπαλλήλων και εκτιµούµενου αριθµού πολιτών),  
βάσει της ισχύουσας Νοµοθεσίας, επιβάλλεται η εγκατάσταση µόνιµων 
υδροδοτικών συστηµάτων Πυρόσβεσης (π,χ. Πυροσβεστικό  Συγκρότηµα 
- Πυροσβεστικές Φωλιές - ∆ίκτυα σωληνώσεων), θα πρέπει να  
κατασκευάζεται.  

Εάν µόνιµα υδροδοτικά πυροσβεστικά συστήµατα, είναι ήδη   
εγκατεστηµένα, θα πρέπει να  εκτελούνται εργασίες συντήρησης και   
αποκατάστασης βλαβών, ώστε τα συστήµατα πυρόσβεσης να  
παραδίδονται   σε  πλήρη   λειτουργία.   

Εάν απαιτείται, θα εγκαθίσταται σε θέσεις εύκολα προσιτές σταθµούς  
ειδικών  πυροσβεστικών  εργαλείων  και  µέσων.  

Σε   κάθε  περίπτωση   θα πρέπει : 

– Να λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα από το Π.∆. 71/88 και την 
ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα πυροπροστασίας για τους 
επικίνδυνους χώρους (π.χ. λεβητοστάσιο).  

– Να τοποθετούνται πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 κιλών 
όπου απαιτούνται.  

– Ο κάθε πυροσβεστήρας να τοποθετείται σε προφανείς θέσεις (όχι 
σε κλειστούς χώρους)  και  σε  θέσεις  ώστε κανένα σηµείο του 
ορόφου να  µην  απέχει περισσότερο  των  15 µέτρων  από  
αυτές.  Ο κάθε πυροσβεστήρας θα αναρτάται από στήριγµα 
βιδωµένο στον τοίχο. 
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Η έκδοση  Πιστοποιητικού  Πυροπροστασίας και η  έγκαιρη κατάθεσή  του  
στην  ∆.Ε.Τ.Υ. της 1ης Υ.Πε. Αττικής  είναι  βασική    προϋπόθεση   για  
την  Παραλαβή  προς χρήση  του κτιρίου.    

5. Υ∆ΡΕΥΣΗ  -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Το κτίριο πρέπει να παραδίδεται συνδεδεµένο µε τα δίκτυα ύδρευσης και  
αποχέτευσης  της  πόλης . 
 
Σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς εσωτερικά του κτιρίου (νιπτήρες , 
λεκάνες W.C και καζανάκια W.C., νεροχύτες ιατρικών  εργαστηρίων )  θα  
καταλήγουν  σωληνώσεις  κρύου νερού  χρήσης . 
 
Σε όλους τους νιπτήρες και νεροχύτες κάθε  ορόφου απαιτείται ζεστό 
νερό. Αυτό θα εξασφαλίζεται µέσω θερµοδοχείου (Boiler) επαρκούς  
χωρητικότητας το  οποίο  θα εγκαθίσταται στο Υπόγειο ή και στο δώµα 
µέσω ηλιακών και δικτύων προσαγωγής και ανακυκλοφορίας ζεστού  
νερού, αναλόγως του µεγέθους του κτιρίου και του συνολικού µήκους  των 
σωληνώσεων .    
 
Επίσης είναι αποδεκτή η τοποθέτηση  ταχυθερµοσιφώνων σε κάθε 
νιπτήρα ή θερµοσιφώνων χωρητικότητας τουλάχιστον 20 λίτρων για 
κάλυψη 2 ιατρείων,  άνω  των ψευδοροφών των χώρων W.C οι οποίοι θα 
εξυπηρετούν οµάδες κοντινών νιπτήρων και νεροχυτών. 
 

Σε παλαιά κτίρια, µε δίκτυα ύδρευσης από γαλβανισµένη  σιδηροσωλήνα   
ή  χαλκοσωλήνα , είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και η αποκατάσταση   
φθορών   των  δικτύων  και  η  επέκτασή  τους,  εάν  αυτή  απαιτείται. 

Οι νιπτήρες των W.C. στα νέα υπό κατασκευή κτίρια, θα είναι από 
υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων 42χ60εκ. µε σιφώνι Φ1 ¼΄΄ ορειχάλκινο, 
επιχρωµιωµένο µε ροζέτα πάνω στον τοίχο και θα φέρουν αναµικτήρες 
(µπαταρίες) Φ1/2΄΄ θερµού-ψυχρού ύδατος ορειχάλκινους τοποθετη-
µένους πάνω στους νιπτήρες. Οι διαστάσεις του στρεφόµενου ράµφους 
του αναµικτήρα πρέπει να είναι αντίστοιχες µε τις διαστάσεις του 
νιπτήρα/νεροχύτη που εξυπηρετεί. 

Σε κάθε νιπτήρα θα τοποθετούνται καθρέπτης διαστάσεων 36x48εκ.,  
σαπουνοθήκη, διπλό άγκιστρο και εταζέρα 60εκ. 

Σε κάθε W.C. θα τοποθετείται λεκάνη αποχωρητηρίου, κατά προτίµηση 
υψηλής πίεσης καθήµενου τύπου & χαρτοθήκη.  
 
Σε περίπτωση υπάρχοντος κτιρίου, τα υπάρχοντα W.C. θα αξιολογηθούν 
µε βάση τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις. 
 

Η αποχέτευση των λυµάτων των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνεται  δια 
βαρύτητος. Όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα είναι βαρέως τύπου, 
από σκληρό PVC 6 ατµ. Το κατακόρυφο δίκτυο θα πρέπει να οδεύει µέσα 
σε ειδικές διελεύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η επισκεψιµότητά του. Στην 
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απόληξη κάθε κατακόρυφης στήλης και σε κάθε αλλαγή κλίσης θα 
υπάρχει τάπα καθαρισµού. Για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα 
χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, ταυ κ.λ.π.). Φρεάτια 
του δικτύου αποχέτευσης θα υπάρχουν µόνο σε εξωτερικούς χώρους ή 
στο υπόγειο. 

Η αποχέτευση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων θα γίνεται 
ενδεικτικά ως εξής: 

Νιπτήρας 

με σωλήνα P.V.C. 6 ατμ. Φ 40  

προς σιφώνι δαπέδου ή το κατακόρυφο δίκτυο 

Νεροχύτης 
με σωλήνα P.V.C. 6 ατμ. Φ 50  

προς σιφώνι δαπέδου ή το κατακόρυφο δίκτυο 

Λεκάνη W.C. 
με σωλήνα P.V.C. 6 ατμ. Φ 100  

προς κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο 

Σιφώνι δαπέδου 
με σωλήνα P.V.C. 6 ατμ. Φ 63  

προς κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο 

Ψύκτης νερού 
με σωλήνα P.V.C. 6 ατμ. Φ 40  

προς σιφώνι δαπέδου 

Οδοντιατρικό 

μηχάνημα 

με σωλήνα P.V.C. 6 ατμ. Φ 40  

προς σιφώνι δαπέδου κλειστό (με τάπα) 

 
Στις περιπτώσεις αποχέτευσης υδραυλικού υποδοχέα κατευθείαν στο 
κατακόρυφο δίκτυο αποχέτευσης, θα µεσολαβεί οπωσδήποτε πλαστικό 
σιφώνι για την αποφυγή δυσάρεστων οσµών (οσµοπαγίδα). 

Σιφώνια δαπέδου µε σχάρα θα τοποθετούνται σε κάθε W.C. Τα σιφώνια 
δαπέδου θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και θα συνδέονται απ’ ευθείας 
µε τους κύριους κλάδους του δικτύου µέσω ειδικών κοχλιωτών από τη µία 
πλευρά προς το σιφώνι και συγκολλητών προς το δίκτυο εξαρτηµάτων 
από PVC. 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα περιλαµβάνει κατάλληλες σωληνώσεις & 
για τον εξαερισµό του αποχετευτικού δικτύου. 
 
Στους χώρους των οδοντιατρικών εξεταστηρίων, θα τοποθετηθούν  
σιφώνια  δαπέδου. Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος, αέρα  και  κρύου  νερού  
στις  οδοντιατρικές  έδρες , απαιτεί ειδικό σχεδιασµό σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αποχέτευση των οµβρίων. Απαιτείται 
κατάλληλου µεγέθους, σύµφωνα µε την µελέτη, κατακόρυφο δίκτυο  
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οµβρίων από γαλβανισµένες σιδηροσωλήνες ή πλαστικές σωλήνες  
P.V.C.  6 ατµ. 

Σε  παλαιά   κτίρια,  είναι υποχρεωτικός ό  έλεγχος   και  η  αποκατάσταση   
φθορών   των  δικτύων   ακαθάρτων   και  οµβρίων  και  η  επέκτασή  τους  
εάν  αυτή  απαιτείται. 

6.   ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ 

Σε κτίρια  έστω  και  ενός  µόνο  ορόφου  θα  λειτουργούν  ανελκυστήρες 
(υδραυλικοί  ή  ηλεκτροκίνητοι) . 

Η ύπαρξή τους πρέπει να σηµαίνεται κατάλληλα. Η πρόσβαση σε αυτούς 
από τη στάθµη του πεζοδροµίου ή του χώρου στάθµευσης πρέπει να 
είναι ισόπεδη ή να γίνεται από κεκλιµένα επίπεδα µέγιστης κλίσης 5 %. Οι 
ανελκυστήρες προσώπων πρέπει να είναι προσβάσιµοι από όλα τα 
άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάµου: 1.10x1.40µ.  

Τα εσωτερικά τοιχώµατα πρέπει να είναι αντοχής από µη ανακλαστικό 
υλικό. Πρέπει να έχουν χρωµατική αντίθεση µε το δάπεδο. 

Είναι αναγκαίο να υπάρχει περιµετρικά στα τοιχώµατα χειρολισθήρας 
εντόνου χρώµατος σε ύψος 0.90µ. από το δάπεδο και αναδιπλούµενο 
κάθισµα. 

Το δάπεδο πρέπει να είναι αντιολισθηρό, λείο και να διευκολύνει τους 
ελιγµούς αναπηρικού αµαξιδίου.  

Ο φωτισµός στο δάπεδο να είναι 50-75 lux, κάθετος, οµοιόµορφα 
κατανεµηµένος. Οι χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων, όταν δεν υπάρχει 
χώρος για περιστροφή, χρειάζονται καθρέπτη τοποθετηµένο απέναντι 
από την πόρτα, του οποίου η κάτω πλευρά πρέπει να απέχει από το 
δάπεδο 0.70µ. και η επάνω να φτάνει σε ύψος 2.00µ. 

ΠΟΡΤΕΣ 

Το ελάχιστο καθαρό άνοιγµα της πόρτας πρέπει να είναι  0.80µ. 

Όπου για λόγους ασφαλείας τοποθετούνται πόρτες και στον θάλαµο, δεν 
επιτρέπεται να είναι ανοιγόµενες αλλά µόνο συρόµενες αυτόµατες. 

Η ταχύτητα µε την οποία κλείνει µία αυτόµατη πόρτα και ο χρόνος 
αναµονής, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ασφαλούς και αυτόνοµης 
κίνησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η ταχύτητα αυτή δε πρέπει να 
υπερβαίνει τα 0.30µ/sec ενώ ο χρόνος αναµονής να µην είναι µικρότερος 
από 6 sec. 
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Ακόµη πρέπει να διαθέτει φωτοκύτταρο χαµηλά και µηχανισµό ασφαλείας 
που την ανοίγει ξανά αν συναντήσει οποιαδήποτε αντίσταση. 

 

ΧΩΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Η απόσταση µεταξύ της πόρτας του ανελκυστήρα και του απέναντι 
τοίχου, σκάλας ή εµποδίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.50µ. 

Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κίνηση και ελιγµό αναπηρικού 
αµαξιδίου δεξιά και/ή αριστερά από τη πόρτα. 

Η πόρτα και/ή το πλαίσιό της πρέπει να έχουν έντονη χρωµατική αντίθεση 
µε τον τοίχο στον οποίο ευρίσκονται. 

Στο δάπεδο, µπροστά στην είσοδο του ανελκυστήρα, πρέπει να υπάρχει 
ανάγλυφη και µε έντονο χρώµα προειδοποίηση για τυφλούς και άτοµα µε 
προβλήµατα στην όραση. Το δάπεδο δεν πρέπει να έχει σχέδια και 
πρέπει να ευρίσκεται σε χρωµατική αντίθεση µε τους τοίχους. 

Ο φωτισµός του χώρου πρέπει να είναι άπλετος. 

Η είσοδος πρέπει να επισηµαίνεται µε το σύµβολο του ανελκυστήρα και 
αν αυτός εξυπηρετεί και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε το διεθνές σύµβολο 
πρόσβασης αναπήρων. 

Ο όροφος πρέπει να δηλώνεται στον τοίχο δίπλα ή πάνω από τους 
διακόπτες κλήσης και ακόµη απέναντι από την πόρτα (στον τοίχο ή σε 
πινακίδα), χρησιµοποιώντας εντόνου χρώµατος ανάγλυφους αριθµούς 
και/ή γράµµατα. 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Όλα τα χειριστήρια τοποθετούνται σε ύψος 0.90-1.20µ από το δάπεδο. 
Πρέπει να έχουν χρωµατική αντίθεση µε το υπόβαθρό τους και να είναι 
τοποθετηµένα µε λογικό, ενιαίο και τυποποιηµένο τρόπο. 

Οι διακόπτες πρέπει να έχουν πλάτος ή διάµετρο τουλάχιστον 25 χιλ., να 
απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 10 χιλ., να φωτίζονται από πίσω και να 
έχουν ανάγλυφη επάνω τους την ένδειξη ή το σύµβολο λειτουργίας τους. 

Είναι επιθυµητό να τοποθετούνται υπό γωνία προς το τοίχο. 

Τα χειριστήρια εντός του θαλάµου τοποθετούνται στο πλευρικό τοίχωµα 
και σε απόσταση τουλάχιστον 0.40µ. από τον τοίχο όπου ευρίσκεται η 
πόρτα. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε σύστηµα κλήσεως κινδύνου, 
κατά προτίµηση τηλέφωνο, σε χρωµατική αντίθεση µε το τοίχωµα στο 
οποίο είναι τοποθετηµένο. Οι οδηγίες χρήσης του πρέπει να είναι 
σύντοµες και απλές, γραµµένες µε ευδιάκριτους ανάγλυφους χαρακτήρες 
και να επαναλαµβάνονται σε γραφή Braille. 

17PROC005693374 2017-01-13

ΑΔΑ: 62ΓΧ469Η26-Ξ57



Τα χειριστήρια εκτός του θαλάµου (κλήσεως), τοποθετούνται κοντά στη 
πόρτα. Συνοδεύονται από οδηγίες σε γραφή Braille για την εύρεση των 
χειριστηρίων εντός του θαλάµου. 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ 

Όταν εγκαθίστανται ανελκυστήρες σε κτίρια που χρησιµοποιούνται από το 
κοινό, πρέπει να γίνεται µελέτη των ενδείξεων που αφορούν τις κινήσεις 
και θέσεις του ανελκυστήρα: 

ΕΚΤΟΣ ΘΑΛAΜΟΥ 

Ανελκυστήρας έρχεται 

Βέλη ανόδου και καθόδου 

Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο) 

ΕΝΤΟΣ ΘΑΛAΜΟΥ 

Φωτεινή ένδειξη ορόφου 

Ηχητικό σήµα διέλευσης ορόφου 

Βέλη ανόδου και καθόδου 

Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο) 

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Η κίνηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι οµαλή χωρίς απότοµες 
επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. ∆εν πρέπει να υπάρχει διαφορά στάθµης 
µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου και του δαπέδου του ορόφου 
µεγαλύτερη από 2εκ. Επίσης το κενό µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου 
και του δαπέδου του ορόφου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2εκ. Σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύµατος και εφόσον δεν υπάρχει 
εφεδρική παροχή, πρέπει ο ανελκυστήρας να µπορεί να κινηθεί στον 
αµέσως κατώτερο όροφο. 

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει : 

Α)   Να   παραδώσει τους ανελκυστήρες  σε   πλήρη λειτουργία   και  
υψηλή  απόδοση  λειτουργίας. 

Β)  Να παραδώσει   στην  ∆.Ε.Τ.Υ. της 1ης Υ.Πε. Αττικής, πλήρη  
Τεχνικό φάκελο µε τις Άδειες Λειτουργίας των   ανελκυστήρων  
από  την  αρµόδια  ∆/νση  Ανάπτυξης της  Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης  ή στο µητρώο ανελκυστήρων ∆ήµου, βιβλιάριο 
παρακολούθησης ανελκυστήρα και πιστοποιητικό περιοδικού 
ελέγχου. Η  παράδοση  της Πιστοποίησης από αρµόδιο φορέα 
του ανελκυστήρα και η έκδοση  των Αδειών Λειτουργίας , 
αποτελεί  προϋπόθεση , για  την  παραλαβή  του  κτιρίου  προς  
χρήση  από   την 1η Υ.Πε. Αττικής. 

17PROC005693374 2017-01-13

ΑΔΑ: 62ΓΧ469Η26-Ξ57



Επειδή στα  κτίρια  των Υπηρεσιών  της 1ης Υ.Πε. Αττικής, οι 
ανελκυστήρες  λειτουργούν  συνεχώς  και  απαιτούν  µεγάλο  αριθµό   
ζεύξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία και  
ελαχιστοποίηση   της εµφάνισης   διακοπών   λειτουργίας . 
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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. 

• Πετάσµατα διπλής γυψοσανίδας (αµφίπλευρη κάλυψη σκελετού µε 
διπλή γυψοσανίδα & πετροβάµβακα) για τους υπόλοιπους χώρους . 

• Πετάσµατα αλουµινίου πλήρη ή µε τζάµι 
 

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 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 να 
εξασφαλίζεται µε εξωτερικά κουφώµατα. Το εµβαδό των ανοιγµάτων δεν 
πρέπει να υπολείπεται το 10% του καθ. εµβαδού του χώρου για την 
περίπτωση του φυσικού φωτισµού και 5% του καθαρού εµβαδού του 
χώρου για τον άµεσο φυσικό αερισµό. 

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. 
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Σύµφωνα µε το 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. Ασφάλεια κτιρίου 

Σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα που υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από 
διερχόµενους, πρέπει να υπάρχουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας σταθερά. 

Στην είσοδο του κτιρίου κι εφόσον χρησιµοποιείται ολόκληρο το κτίριο από 
την 1η Υ.Πε Αττικής, τοποθετούνται ρολά ασφαλείας ανασυρόµενα 
ηλεκτροκίνητα .  

Τα ρολά θα είναι κλειστού τύπου από προφίλ διάτρητης γαλβανισµένης 
λαµαρίνας, αποτελούµενα από ανασυρόµενα ή/και σταθερά τµήµατα , τα 
οποία θα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ο χειρισµός θα 
γίνεται µε τηλεχειριστήριο, µε µπουτόν από κατάλληλο σηµείο του τοίχου 
δίπλα στην είσοδο εσωτερικά, αλλά και µε κλειδαριές εξωτερικά. 

Εάν στο κτίριο υπάρχουν και άλλες χρήσεις, οι χώροι που µισθώνονται από 
την 1η Υ.Πε Αττικής πρέπει να ασφαλίζονται µε πόρτες ασφαλείας στις 
εισόδους χρήσης τους από το κλιµακοστάσιο. 

 

5. ∆άπεδα 

Σαν υλικό δαπέδων χώρων κύριας χρήσης είναι αποδεκτό: 

• µάρµαρο 
• κεραµικά πλακίδια 
• επικολλούµενα δάπεδα από ξύλο 
• βινυλικά δάπεδα σε λωρίδες ή σε πλάκες σε εµφάνιση ξύλου ή   
       κεραµικού 

∆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. 
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6. Ύψη ορόφων 

Το ελάχιστο αποδεκτό ύψος ορόφου, µέχρι την ψευδοροφή είναι 2.40µ. 
Στην περίπτωση αυτή κανένα στοιχείο (π.χ. φωτιστικά, δοκοί Φ.Ο., αγωγοί 
ή στόµια κλιµατισµού) δεν επιτρέπεται να µειώνει το ελάχιστο αυτό ύψος. 

Εάν το ύψος του ορόφου είναι πολύ µεγάλο πρέπει να τοποθετηθεί 
ψευδοροφή, ώστε το καθαρό ύψος να µειωθεί. 

Σε βοηθητικούς χώρους (αρχεία - αποθήκες - χώρους στάθµευσης) µπορεί 
να γίνει δεκτό ελάχιστο ύψος 2.20µ.. Η κρέµαση δοκών ή άλλων δοµικών 
στοιχείων στην οροφή δεν επηρεάζει το ελεύθερο ύψος εφόσον τα µεταξύ 
τους κενά είναι > του 1,5µ.  

7. Ψευδοροφές 

Εφόσον το ελεύθερο ύψος του ορόφου το επιτρέπει τοποθετούνται σε 
όλους τους χώρους, ψευδοροφές ορυκτών ινών µε ενσωµατωµένα 
φωτιστικά για λειτουργικούς (διέλευση ηλεκτρικών καλωδιώσεων & 
αεραγωγών, ενσωµάτωση φωτιστικών σωµάτων & κλιµατιστικών 
συσκευών) και αισθητικούς λόγους (απόκρυψη εµφανών δοκών). 

8. Γκισέ συναλλαγής 

Θα κατασκευαστεί ένα (1) γκισέ συναλλαγής και εξυπηρέτησης του κοινού 
πλησίον της εισόδου του κτιρίου, προς τους ανοικτούς χώρους αναµονής. 
Το οποίο θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε ειδικό σχέδιο διαρρύθµισης του 
κτιρίου, που θα εκπονηθεί από την Υπηρεσία όπως επίσης και οι 
διαστάσεις τους και ο τρόπος κατασκευής τους  . 

9. Τουαλέτες W.C. 

Σε κάθε όροφο του κτιρίου, θα υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός W.C. 
(ανδρών και γυναικών) για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των 
επισκεπτών . Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) 
ανά όροφο για χώρους κύριας χρήσης από 25 µέχρι 50µ2 ή µικρότερος 
από δύο (2) ανά όροφο για χώρους κύριας χρήσης από 50 µέχρι 150µ2.  

Οι ως άνω επιφάνειες νοούνται µικτές (µε τις τοιχοποιίες) και ωφέλιµες 
(χωρίς κοινόχρηστους χώρους όπως κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες κ 
προθαλάµους).  

Επιθυµητό είναι πάντως να υπάρχουν τουλάχιστον τρείς τουαλέτες ανά 
όροφο, δύο για τους υπαλλήλους (ανδρών-γυναικών) και µία για τους 
επισκέπτες/ασφαλισµένους.  

Μία τουλάχιστον από τις τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες 
προδιαγραφές για πρόσβαση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).  

Για τους βοηθητικούς χώρους των αποθηκών και αρχείων δεν είναι 
υποχρεωτική η ύπαρξη τουαλέτας που εντούτοις θα ήταν επιθυµητή  
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Γενικά πάντως, ο αριθµός των W.C. σε κάθε όροφο, ενδείκνυται να είναι 
ανάλογος προς την επιφάνεια του χώρου που θα εξυπηρετεί, όπως στον 
ακόλουθο πίνακα  : 

 

Για επιφάνεια από 25  μέχρι 75 μ2  τουλάχιστον 1 W.C  

 από 75  μέχρι 150 μ2  τουλάχιστον 2 W.C  

 από 150  μέχρι 250 μ2  τουλάχιστον 3 W.C  

 Από 250  Μέχρι 350  τουλάχιστον 4 W.C  

 Από 350  Μέχρι 500  τουλάχιστον 5 W.C  

 μεγαλύτερη από 500 μ2  τουλάχιστον 6 W.C  

 

Τονίζεται ότι οι παραπάνω αναλογίες είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές 
και η αξιολόγηση θα γίνεται ανάλογα µε τις συνολικές προδιαγραφές των 
χώρων σε συνάρτηση και µε την επιφάνεια.  

Κάθε WC θα διαθέτει λεκάνη, νιπτήρα, καθρέπτη, σαπουνοθήκη και 
χαρτοθήκη και. θα υπάρχει, παροχή ζεστού και κρύου νερού (ιδιαίτερα στα 
ιατρεία) .  

Οι νιπτήρες µπορεί να είναι στον ίδιο χώρο µε τα W.C. ή σε χωριστό 
προθάλαµο.  

• ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις αποχωρητηρίου: 1Χ1,20 καθώς 
και του προθαλάµου του, δηλαδή εµβαδόν αποχωρητηρίου και 
προθαλάµου τουλάχιστον 2,5 m². 

• Εφόσον στο κτίριο υπάρχουν ήδη κατασκευασµένα WC γίνονται 
αποδεκτά τα υπάρχοντα ως προς τις διαστάσεις, αλλά θα 
εξασφαλίζεται ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός ως ο πίνακας και 
κατ’ ελάχιστο 1 κατάλληλο για ΑΜΕΑ  

 

Για τα W.C. Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, βλέπε σχετική παράγραφο. 

 

10. Χρώµατα 

Για τον χρωµατισµό των εσωτερικών χώρων ισχύουν τα εξής: 

α) Οι τοίχοι των κλιµακοστασίων, των χώρων αναµονής του κοινού, των 
εισόδων, οι πόρτες και όλες οι ξύλινες επιφάνειες, βάφονται µε 
ριπολίνη σατινέ σπατουλαριστή (εφόσον απαιτείται). 

β) Οι τοίχοι των κυρίων χώρων εργασίας βάφονται µε πλαστικό  
σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις (εφόσον απαιτείται). 
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γ) Οι οροφές και οι βοηθητικοί χώροι βάφονται µε πλαστικό απλό. 

Τα χρώµατα θα είναι επιλογής της Yπηρεσίας. 

 

11. Προσβασιµότητα εµποδιζόµενων ατόµων και ατόµων µε  
      αναπηρία (ΑΜΕΑ) 

Οι χώροι των κτιρίων, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαµόρφωση για την 
εξασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης των ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα (άνθρωποι µε αναπηρία, έγκυοι, ηλικιωµένοι, τυφλοί 
κλπ), καθώς και τουλάχιστον ένα χώρο υγιεινής κατάλληλο για χρήση από 
άτοµα που κινούνται σε αµαξίδιο.  

11.1. Οι διάδροµοι πρέπει να έχουν πλάτος 0.90µ. ελεύθερο από κάθε   

         εµπόδιο. 

11.2. Οι 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. 

• κατώφλι µε µέγιστο αποδεκτό ύψος 2εκ. και εκµηδένιση της 
διαφοράς  από το δάπεδο µέσω ειδικής διατοµής. 

11.3. Ράµπες 

Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης οι υφιστάµενες 
υψοµετρικές διαφορές θα καλύπτονται µε κεκλιµένα επίπεδα – Ράµπες. 
Αυτές πρέπει να έχουν : 

• µέγιστη κλίση 5%. 
• πλάτος 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. 

 

11.4. Ανελκυστήρες 

     Οι θάλαµοι των ανελκυστήρων πρέπει να έχουν : 

• ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάµου 1.10x1.40µ. 
• 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 και σε γραφή Braille. 
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• ηχητική αναγγελία ορόφων. 
• πλατύσκαλο πλάτους 1.50µ. 

 

11.5. Τοποθέτηση χειρολισθήρων στον τοίχο της σκάλας προς όλα τα    

         επίπεδα στέγασης  . 

11.6. 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 και περιστροφής 
µέσα και έξω από τις πόρτες διαµέτρου 1,50µ. 

• 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 . 

 

12.Νιπτήρες ιατρείων και πάγκοι εργαστηρίων.  

Σε κάθε ιατρείο - εξεταστήριο θα τοποθετηθεί ερµάριο από µελαµίνη µε 
δίφυλλο ανοιγόµενο πορτάκι, ενδεικτικών διαστάσεων π=0,80µ Χ υ=0,80µ 
Χ β=0,60µ που θα φέρει επικαθήµενο νιπτήρα µιας γούρνας. Ο τοίχος 
πάνω από το ερµάριο θα επενδυθεί µε τέσσερις σειρές κεραµικά πλακάκια. 

Στα εργαστήρια θα τοποθετούνται πάγκοι µε τις απαραίτητες ανοξείδωτες 
γούρνες µε φτερό και ξύλινα ερµάρια στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας για 
τους  χώρους που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν . 

 

 

 

 

 

17PROC005693374 2017-01-13

ΑΔΑ: 62ΓΧ469Η26-Ξ57


		2017-01-13T09:54:08+0200
	Athens




