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                                                              Μαπούζι, 6.06.2013 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ                                            Απ. Ππωη.: 2635 

  ΝΟΗΜΑΣΧΝ  (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)  
 
                    ΤΤΠΠΟΟΤΤΡΡΓΓΔΔΙΙΟΟ  ΤΤΓΓΔΔΙΙΑΑ                                                                     

ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ::  ΟΟΙΙΚΚ..  ΓΓΙΙΑΑΥΥΔΔΙΙΡΡΙΙΗΗ  

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ  

Πιεξνθνξίεο: Δ. Κπξηάθε 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Σαρ. Κψδηθαο: 15123 

Σειέθσλν:2105212890 

Fax: 2105212831 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 
 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο Μίζζσζεο Αθηλήηνπ 

Κέληξνπ Ηκέξαο «Open Doors» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 
εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000,00 €) 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

25/06/2013 
Ώξα 12:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο  

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ χκβαζε Μίζζσζεο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

06/06/2013 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

25/06/2013 

Ώξα 12:00 
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Σν Κέληξν Διέγρνπ & Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) έρνληαο ππφςε: 

Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

1. Σνπ Ν. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ 

(Κ.Δ.Δ.Λ.) σο Ν.Π.Ι.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο 

2. Σνπ Π.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ. 

3. Σελ Τ1/νηθ.5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ.»  

4. Σνπ ΠΓ.407/93, ΦΔΚ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Σνκέα ηνπ 

Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.)» 

5. Σνπ Ν. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. ζε 
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

6. Σνπ ΠΓ. 238/1995, ΦΔΚ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.2286/1995» 

7. Σελ εμαίξεζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2009 

8. Σνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΚΦ, Φνξνινγία Κεθαιαίνπ, 
ΦΠΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

9. Σνπ Ν.2198/94 (Φ.Δ.Κ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 

24 φπσο ηζρχεη 

10. Αλαινγηθά ηνπ Ν. 2690/99 «Κπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» 

11. Σνπ Ν. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΚ 

267/Α/3.12.2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

12. Σεο κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27.03.08 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

13. Σεο κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Κσδηθφο CCI 

2007GR05UPO001) φπσο απηή ηζρχεη. 

14. Σεο ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013» ζηελ 
«Δηδηθή Τπεξεζία Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε Γ’ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΚ Β 1694/17-08-2009). 

15. Σνπ Π.Γ. 34/95 (Φ.Δ.Κ. Α' 30) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ 

κηζζψζεσλ». 

16. Σν  Ν.3661/2008 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. 

17. Σελ Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΠ (Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο 
Απφδνζεο Κηηξίσλ) 2279/22-12-2010. 

18. Σνπ Ν. 2716/1999 «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο 
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19. Σεο ππ’ αξηζκ. Τ5β/Γ.Π.νηθ.156618 απφθαζεο «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Ηκέξαο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2716/99. 

2. Σηο απνθάζεηο:  

 

2.1   Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ηεο 8εο//3-06-2013 

ζπλεδξίαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ζρεδίνπ απφθαζεο κε 

ίδηα κέζα Τπνέξγνπ 1 «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Ηκέξαο» ηεο 

Πξάμεο «Αλάπηπμε Κέληξνπ Ηκέξαο Δθδηδφκελσλ Αηφκσλ θαη Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εππαζείο νκάδεο – OPEN DOORS» θαη θσδ. MIS 393198 ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 2007-2013». 

2.2    Σελ ππ. αξηζκ. 2014/Φ.Πξνέγθ. 393198_1 απφθαζε πξνέγθξηζεο ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δ.Φ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 

 

2.3  Σελ απνδνρή Απφθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ 
ΟΜΑΓΔ-Open Doors» ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαηά ηελ 2ε πλεδξίαζε ζηηο 25 

Ιαλνπαξίνπ 2013. 
 

2.4    Σε κε αξ. πξση. 62/16-01-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ 
ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Σερληθφ Γειηίν 

Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο 
κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο. Αλάπηπμε ηεο Α’ βάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007 – 2013» 

2.5   Σε κε αξ. πξση. νηθ 18795/29-12-2011 πξφηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο 

Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ 

ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ» 

2.6    Σελ κε αξηζκ. 14 αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγχεο, Δλδηάκεζνπ Φνξέα  Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013, κε αξηζκ. πξση 2149/ΔΠΑΝΑΓ ΔΠΑ  

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
Ππόσειπο Μειοδοηικό Γιαγωνιζμό βάζεη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ γηα κίζζσζε 
αθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ 300 η.κ., πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο Κέληξν Ηκέξαο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο εθδηδφκελσλ αηφκσλ θαη 
αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ θνηλφηεηα (ρξήζηεο ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, HIV νξνζεηηθά 
άηνκα, κεηαλάζηεο, άζηεγνη, γπλαίθεο πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη 

άηνκα πνπ δνπλ ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο) θαη νη νπνίνη βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη 
ζηηγκαηνπνίεζε θαη έρνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξε εππάζεηα ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο).  Η 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζε ζα είλαη γηα πέληε (5) ρξφληα, κε δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο κίζζσζεο  
ηα δχν (2) έηε.  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
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ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη 25/06/2013, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 
απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ 

δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία 
επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 
απνζηαινχλ. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ  θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Η έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

  γ. Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα. 

 δ. Αθνξά: Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ Μίζζσζεο Αθηλήηνπ ζηο πλαίζιο ηηρ 

ππάξηρ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΩΝ 

ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ςπογεγπαμμένερ θαη 

ζθπαγιζμένερ. 
Η παξνχζα καδί κε ην ζπλεκκέλν ηεχρνο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
www.ygeia-pronoia.gr) γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Οη φξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Α ηεο 

παξνχζαο.  
 

                                         

 

Η  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
 
 
                                    ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Σ. ΚΡΔΜΑΣΙΝΟΤ 
 

 

 

 

 

 

http://www.keelpno.gr/
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ΜΔΡΟ Α 
 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σν θηίξην πνπ πξφθεηηαη λα κηζζσζεί πξέπεη λα πιεξνί αζξνηζηηθά ηα θάησζη 
ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Να βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο ηεο 
πεξηνρήο πνπ νξηνζεηείηαη απφ ην λνεηφ ηξίγσλν πνπ δεκηνπξγνχλ νη Πιαηείεο 

Οκνλνίαο, Βηθησξίαο θαη Μεηαμνπξγείνπ θαη πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο: 

 Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 

 Λέλνξκαλ 

 Αλδξνκάρεο 

 Θεφδ.Γειεγηάλλε 

 Φηιαδειθείαο 

 Ινπιηαλνχ 

 3εο επηεκβξίνπ 

Η ρσξνζέηεζε ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο ζηελ σο άλσ αλαθεξφκελε πεξηνρή, επηβάιιεηαη απφ 
ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ν νπνίνο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπ θηλείηαη, δηακέλεη, εξγάδεηαη θαη ζπλαλαζηξέθεηαη εληφο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο  

2. Η επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 η.κ. 

3. Σν θηίξην λα αλαπηχζζεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νξφθνπο. Η χπαξμε πξφζζεησλ 
νξφθσλ είλαη επηζπκεηή γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηελ 
θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηεο πνιπθιαδηθήο νκάδαο παξέκβαζεο 

4. Σν θηίξην λα είλαη απηφλνκν ή λα είλαη ηκήκα θηηξίνπ κε απηφλνκε είζνδν 

5. Σν αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη πιεζίνλ άιισλ δνκψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο 

θαη θξνληίδαο γηα ιφγνπο δηθηχσζεο, ζπλέξγεηαο θαη δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ 
νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ 

6. Να δηαζέηεη: 

Α. Ηιεθηξηθφ, ηειεθσληθφ δίθηπν, απνρεηεπηηθφ δίθηπν, δίθηπν χδξεπζεο θαη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηα δίθηπα ησλ αληίζηνηρσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο 

Β. Κεληξηθή Θέξκαλζε 

Γ. Υψξνπο Τγηεηλήο  

Γ. Βνεζεηηθνχο Υψξνπο  

7. Δηδηθφηεξα, ην αθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ ρψξνπο, πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Ηκέξαο. πγθεθξηκέλα: 
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ΥΩΡΟΙ ΤΠΟΓΟΥΗ , ΙΣΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΧΡΟΤ ΔΛΑΥΙΣΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΔΜΒΑΓΟΝ  

Έλαο (1) ρψξνο ππνδνρήο, ζίηηζεο θαη 

πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ 
 ≥ 45 m² 

Έλαο (1) ρψξνο θνπδίλαο, ζπλερφκελνο ηνπ 

αλσηέξσ ρψξνπ ζίηηζεο 
≥ 10 m² 

Έλαο (1) ρψξνο  ν νπνίνο ζα δηαζέηεη 

απνδπηήξηα /ή ζα πξνζθέξεηαη γηα λα 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ απνδπηήξηα 

≥ 25 m² 

Έλαο (1) ρψξνο, , ζπλερφκελνο ηνπ αλσηέξσ 
ρψξνπ απνδπηεξίσλ, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη /ή 

ζα πξνζθέξεηαη γηα δηακνξθσζεί θαηάιιεια 
ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξεηο (4) ληνπδηέξεο  

≥ 25 m²                                  

Σέζζεξα (4) WC γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

σθεινπκέλσλ 
≥ 6 m²                                  

Γχν (2) WC πξνζσπηθνχ ≥ 4 m²                                                      

ΤΝΟΛΟ ≥ 115 m²                                                                                                     

ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΟΛΤΚΛΑΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ - ΥΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Έλαο (1) Υψξνο γξαθείνπ Ιαηξηθνχ 
πξνζσπηθνχ 

≥ 30 m² 

Έλαο (1) Υψξνο  γξαθείνπ ηνπ 

ςπρνθνηλσληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 
≥ 30 m² 

Γχν (2) ρψξνη ςπρνζεξαπείαο ≥ 65 m² 

Έλαο (1) ρψξνο ηαηξείνπ ≥ 30 m² 

ΤΝΟΛΟ ≥ 155 m²                                                                                                     

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ 

Έλαο (1) ρψξνο πιπληεξίσλ / ζηεγλσηεξίσλ / 
απνζήθεπζεο  

≥ 30 m² 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΒΑΓΩΝ 

ΥΩΡΟΙ ΤΠΟΓΟΥΗ , ΙΣΙΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ 
≥ 115  m²                               

ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΟΛΤΚΛΑΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ - 
ΥΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

≥155 m²                                                                                    

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ ≥ 30 m²                               

ΤΝΟΛΟ 300  m²                                                                                 

 

8. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο (εηζφδνπ - εμφδνπ) ζην θηίξην απφ ΑκΔΑ. 

9. Να ππάξρεη αλειθπζηήξαο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ΑκΔΑ. 

10. Να δηαζέηεη επθνινπξνζβάζηκε είζνδν-έμνδν απφ ην ηζφγεην  

11. Να έρεη αλαγεξζεί λφκηκα.  
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12. Σν θηίξην πνπ πξφθεηηαη λα κηζζσζεί είλαη επηζπκεηφ:  

Α. Να δηαζέηεη κειέηε ππξαζθάιεηαο. 

Β. Να δηαζέηεη θιηκαηηζκφ (ςχμε - ζέξκαλζε). 

13. Σν αθίλεην ζα παξαδνζεί έηνηκν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε εμαίξεζε : 

α. Σνπο ρψξνπο ησλ απνδπηεξίσλ,  

β. Σηο ληνπδηέξεο 

ηα νπνία (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ εηνηκνπαξάδνηα) ζα δηακνξθσζνχλ κε 

δαπάλεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ζην πιαίζην ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πξάμεο ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ 

ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS 

14. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ, πέξαλ ησλ φζσλ 
ξεηά απαηηνχληαη αλσηέξσ θαη εθφζνλ ν κηζζσηήο δελ αλαιακβάλεη κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο λα επηθέξεη ηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ, 
ην Κ.Δ.ΔΛ.Π.ΝΟ έρεη ηελ επρέξεηα λα επηθέξεη ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο, χζηεξα απφ 

ζπλελλφεζε κε ηνλ ηδηνθηήηε θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα 
χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε πεξί απνδνρήο ησλ απαηηνχκελσλ 

αιιαγψλ θαη πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ φπνηε θαη φηαλ απηέο 
θαζνξηζηνχλ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Η θαηάζεζε πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ΜΟΝΟ απφ ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, ή άηνκα πνπ 
έρνπλ λφκηκε εμνπζηνδφηεζε ελνηθηάζεσο ηνπ αθηλήηνπ, ελψ απνθιείεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε ππεθκηζζσηέο ή κεζίηεο θαη φζνπο έρνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε κε ηνπο 
ηδηνθηήηεο. 

2. Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, δελ ζα έρνπλ δηνξζψζεηο ή 

ζβεζίκαηα ζηνπο αξηζκνχο θαη ηηο ηηκέο, νη νπνίεο ζα είλαη απφιπηα ζαθείο.  

3. ηελ πξνζθνξά, πέξαλ ηνπ δεηνχκελνπ ηηκήκαηνο, πξέπεη απαξαίηεηα λα 

αλαγξάθεηαη φηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο 
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Η πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα 

εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

4. Σν αηηνχκελν κεληαίν κίζζσκα ζα είλαη 2.500 € ην κέγηζην θαη παξάιιεια δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηα 8 € / η.κ. 

5. Ο ππνςήθηνο θαιείηαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα πξνζθνκίζεη ηα 
θάησζη:   

I. Άδεηα νηθνδνκήο ηνπ νηθήκαηνο (λνκίκσο ζεσξεκέλε). Σν θηίξην ζα πξέπεη λα έρεη 
αλεγεξζεί κε λφκηκε Οηθνδνκηθή Άδεηα ή λα είλαη λνκίκσο Τθηζηάκελν ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Νέα Οηθνδνκηθή Άδεηα απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πξφζζεησλ 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ/δηαξξπζκίζεσλ/επηζθεπψλ ή θαη ζηελ πεξίπησζε Αιιαγήο 

Υξήζεο ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΓΟΚ. (Αιιαγή ρξήζεο απφ ρξήζε 

ακηγνχο θαηνηθίαο ζε θηίξην πγείαο –πξφλνηαο απαηηείηαη εθ’ φζνλ ε νηθνδνκηθή άδεηα 
έρεη εθδνζεί κεηά ηελ 17-8-1988) 

II. Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα / θαηφςεηο ηνπ νηθήκαηνο θαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ 
νηθνπέδνπ ηνπ (λνκίκσο ζεσξεκέλα) 

III. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ νηθήκαηνο 
IV. Σερληθή Έθζεζε Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ή Αξρηηέθηνλα φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη νη ρψξνη 

ηνπ θηηξίνπ θαη ζα αλαθέξνληαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θάζε ρψξνπ. 
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V. Πηζηνπνηεηηθφ  Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαζψο θαη επηζεψξεζε Λεβεηνζηαζίνπ. 
VI. Πηζηνπνηεηηθφ ζηαηηθήο επάξθεηαο απφ ηελ Πνιενδνκία ή απφ Ιδηψηε Πνιηηηθφ Μεραληθφ  

VII. Φσηνγξαθίεο ησλ πξνζφςεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ 

VIII. ε πεξίπησζε πνπ ην θηίξην ζα δηαζέηεη πέξαλ ηνπ ελφο νξφθνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα 
λα δηαζέηεη αλειθπζηήξα, κε λφκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

6. Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ 
απηφ. 

7. Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεη ζηα 
πξαθηηθά ηεο, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επί ηφπνπ 
επίζθεςε ηεο γηα εμέηαζε ηνπ θάζε έλα απφ ηνπο πξνηαζέληεο γηα κίζζσζε ρψξνπ γηα λα 

δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ή κε απηψλ. 

8. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 & 31 ηνπ Π.Γ. 715/79 

θαζψο θαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά εμνπζηνδφηεζε απηψλ. 

9. Η επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ηελ επηηφπηα επίζθεςε θαη εμέηαζε ηνπ πξνο 

κίζζσζε αθηλήηνπ, ζπλεδξηάδεη παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη απνθαζίδεη θαηά 
πιεηνςεθία, ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε έθζεζε πεξί ηεο θαηαιιειφηεηνο ηνπ θηηξίνπ. Η 
Δπηηξνπή, εθ' φζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν, αλαζέηεη ζε πγεηνλνκηθφ φξγαλν ηνπ ηελ εμέηαζε 

απφ πγηεηλήο άπνςεο ηνπ πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ. Η σο άλσ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 
θνηλνπνηείηαη ζε αληίγξαθν θαη κε απφδεημε ζε φινπο ηνπο ππνβάιινληεο, θαηά ηνλ 

δηαγσληζκφ, πξνζθνξά, πεξίιεςε δε απηήο ηνηρνθνιιάηαη ζηα γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 

10. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπκκεηνρήο κεηνδφηε ή ηεο λνκηκφηεηαο 
ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έλζηαζεο ελψπηνλ ηεο 

επηηξνπήο, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθψο επ' απηήο. 

11. Οη ελ ιφγσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη, κφλν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην κεηνδνηηθφ 

δηαγσληζκφ, εγγξάθσο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εληφο 24 (εηθνζηηεζζάξσλ) 
σξψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηελέξγεηάο ηνπ. 

12. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, νξίδεηαη ζε 5 έηε θαη αξρίδεη απφ ην ρξφλν πνπ ζα 
ζπκθσλεζεί κε ηνλ κεηνδφηε πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηεο κίζζσζεο, κε 
δηθαίσκα ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. λα ηελ παξαηείλεη κνλνκεξψο φζν νη αλάγθεο ην επηβάιινπλ. 

Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. έρεη δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε κνλνκεξή ιχζε ηεο κίζζσζεο ρσξίο 
θακία απνδεκίσζε ζηνλ κηζζσηή θαη αθφκε φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε 

ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε απηά πξηλ ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

13. Η πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζην πξψην 10ήκεξν θάζε κήλα. Η πιεξσκή 
θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ιάβεη ηηο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο απφ ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ηελ Πξάμε 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΜΔΡΑ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ Δ 
ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ – OPEN DOORS γηα ρξνληθή πεξίνδν 24 κελψλ.  

14. Σν κίζζσκα ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαη θξαηήζεηο. 

 

 


