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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ταχματζίδου Αλεξάνδρα
ΤΗΛ.: 2313 324374
FAX : 2313 324375
E-mail: promithies@psychothes.gr
Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196
Τ.Κ.: 564 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερ/νία : 04-09-2019
Αριθ.Πρωτ.: 16590
ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 023/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΥΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ Α΄ & Β΄ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
(CPV 70121200-7)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
(Π.Δ.715/1979)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Κύρια Δραστηριότητα: Υγεία
Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 564 30

ΈΔΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

www.psychothes.gr
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για
απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση
Μίσθωση ακινήτων
023/2019
1.300.000,00€
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

650.000,00 € ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α΄
650.000,00€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Β΄
Η οικονομικότερη προσφορά
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
120 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσόν
3.750,00 €
ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτούμενου
συνολικού τιμήματος του ακινήτου
Ημερομηνία: 20-09-2019
Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 10:00 π.μ.
Στην έδρα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων θα γίνει την
Δευτέρα 23-09-2019, ώρα 10:00 π.μ.
www.diavgeia.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www. psychothes.gr
 Τμήμα Προμηθειών
 Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τρίτη 04-09-2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΨΝΘ

Τρίτη 04-09-2019
Τρίτη 04-09-2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΚΑΕ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 05-09-2019 & 06-09-2019
70121200-7
9239
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Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών
ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».
1.2. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
1.3. Του Ν. 2889/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 37 Τ.Α.) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», Άρθρο 15 παρ.1.
1.4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.5. Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του
Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας».
1.6. Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ Α/18-06-2007): Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
1.7. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες».
1.8. Τον Ν. 3996/2011 άρθρο 79 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
1.9. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις Α΄143).
1.10. Τον Ν.4263/2014 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018»
1.11. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/5-8-16) , άρθρο 9 «Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1. Την υπ. αριθμ.πρωτ.Γ3Α/Γ.Π./88513/15-11-2018 με ΑΔΑ:ΨΟ0Η465ΦΥΟ‐ΨΣΓ Απόφαση

του Αν. Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της αριθμ. Υ5α/ΓΠ 6982/27-03-2012, έγκρισης
σκοπιμότητας για τη δημιουργία και λειτουργία δύο ψυχογηριατρικών οικοτροφείων από το
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης α) ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης και β) το συνολικό ποσόν.
2.2. Tην αριθμ.Β2.α/οικ.96294/11-12-2018 ΑΔΑ:Ω0ΚΘ465ΦΥΟ‐2ΘΛ, Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί έγκρισης επιχορήγησης του Νοσοκομείου με το ποσό του 1.300.000,00€
για την κάλυψη δαπάνης που αφορά στην αγορά δύο κτιρίων και τη δημιουργία και λειτουργία δύο Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων.
2.3. Την υπ’ αριθμ. 6η/06-03-2019 (θέμα 41ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης
διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά κτιρίων δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ και Β΄, για τη στέγαση ασθενών του Νοσοκομείου.
3
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2.4. Το γεγονός ότι από την εκτέλεση της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του τακτι-

κού προϋπολογισμού του Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) συνολικού ύψους μέχρι 1.300.000,00€ ήτοι
650.000,00€ έκαστο Οικοτροφείο (το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί μετά την προφορική μειοδοσία), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού σε βάρος του ΚΑΕ
9239.
2.5. Την υπ. αρ. 314/05-06-2019 Απόφαση Διοικήτριας περί συγκρότησης α) Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών και β) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
2.6. Την υπ. αριθμ. 12η/27-06-2019 (θέμα 37o ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών του
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Αγοράς Ακινήτων για τη στέγαση δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ και Β΄ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.(Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
2.7. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.11816/18-06‐2019 (ΑΔΑ: ΨΨΔΡ46906Α-ΛΞ3) με αριθμό απόφασης
392 Ανάληψης Υποχρέωσης – Έγκρισης Δαπάνης για δέσμευση πίστωσης, του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) σε βάρος του ΚΑΕ 9239 και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α 1069, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/ 28‐2‐14 περί τήρησης
μητρώου δεσμεύσεων.
2.8. Τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. 017/2019 Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Αγορά Ακινήτων δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ & Β΄ για
τη στέγαση ασθενών του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
2.9. Τη διενέργεια του διαγωνισμού στις 26 Αυγούστου του έτους 2019.
2.10. Το υπ’αριθμ.πρωτ.15979/26-08-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
2.11. Την υπ’αριθμ. 16η/29-08-2019 (θέμα 67ο) (ΑΔΑ:ΩΜΝΖ46906Α-Κ5Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την Αγορά Ακινήτων δύο (2) Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ & Β΄
για τη στέγαση ασθενών του Νοσοκομείου.
2.12. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.16425/03-09-2019 (ΑΔΑ:6Θ1Ξ46906Α-ΣΥ5) με αριθμό απόφασης
481 Ανάληψης Υποχρέωσης– Έγκρισης Δαπάνης για δέσμευση πίστωσης, του Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
σε βάρος του ΚΑΕ 9239 και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με
α/α 1440, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου
δεσμεύσεων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Τον υπ. αρ. 023/2019 Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κατάθεση γραπτών και
σφραγισμένων προσφορών για την εξεύρεση ακινήτων προς αγορά δύο Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων Α΄ και Β΄ εντός της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα εντός
των ορίων των Δήμων Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, Νεαπόλεως – Συκεών, Παύλου Μελά,
Κορδελιού - Ευόσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
2. Να είναι αυτοτελές κτίρια συνολικής μικτής επιφάνειας 450 τ.μ. περίπου έκαστο.
3. Τα ζητούμενα κτίρια (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί για τη χρήση οικίας και όχι γραφείων, στο πλαίσιο του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Ν. 1577/85, ΦΕΚ
210/Α/85.
4
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4. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά
στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
5. Η απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, διατίθενται μέσω του Διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.psychothes.gr,
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε τρείς εφημερίδες.
6. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27.09.2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ισόγειο, Τμήμα Γραμματείας/Πρωτόκολλο).
Η ημερομηνία και ώρα αυτή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο. Επίσης μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία
μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από το παρόν προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εφόσον η
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας του Νοσοκομείου μας, με οποιονδήποτε τρόπο, θα
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από το παρόν ημερομηνία και ώρα,
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30.09.2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και
ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196 Σταυρούπολη, ΤΚ: 564 30, Θεσσαλονίκη, (ισόγειο, Κτίριο Διοίκησης), ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας και πληρούν τους όρους της Διακήρυξης:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή έχουν προς διάθεση κατάλληλα οικήματα (διαμερίσματα σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία),
που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στη Διακήρυξη.
β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις παρόχων Υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η Ένωση παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους παρόχους που αποτελούν την Ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
δ) Κοινοπραξίες οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε περίπτωση επιλογής για ανάθεση της σύμβασης σε κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο μέτρο που η περιβολή αυτής
της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
9. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του
διαγωνισμού βασιζόμενη στο κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
10. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ.
715/1979 περί αγοράς ακινήτων του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
11. Ο διαγωνισμός ενεργείται από πενταμελή επιτροπή που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα
με τις υπ’ αρ. 314/05-06-2019 (ΑΔΑ:6ΟΑΞ46906Α-8ΥΟ) & 462/09-07-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΛ46906ΑΕΧΥ) Αποφάσεις της Διοικήτριας του Νοσοκομείου.
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ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2716/1999 «Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, καθώς
και τα προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων και Φιλοξενουσών Οικογενειών έχουν σκοπό
την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση, σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης,
για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά από αίτηση τους, με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας».
Υπ' αυτή την έννοια οι Μονάδες αυτές αποσκοπούν αφ' ενός στην παροχή στέγης για άτομα με ψυχικές διαταραχές αφ' ετέρου στην παροχή εξειδικευμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών υπηρεσιών στην κατεύθυνση της διασφάλισης του δικαιώματος του κάθε πολίτη να διαβιώνει στην
κοινότητα.
Οι χώροι των Μονάδων πρέπει να δίνουν την αίσθηση της κατοικίας. Αυτό αποτελεί και την κύρια
κατεύθυνση / κριτήριο για την επιλογή / πιστοποίηση των κτιρίων στα οποία αυτές θα στεγαστούν.
Ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που ακολουθούν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
ως κριτήρια αποκλεισμού εφόσον μπορούν να διορθωθούν.
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με το διαγωνισμό,
εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα.
3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από
το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης, των αποφάσεων του Δ.Σ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που στο εξής θα αναφέρεται ως Νοσοκομείο, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας-νομολογίας σχετικά με τις αγορές ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ.
4. Το Νοσοκομείο αποκλείεται υπό της καταβολής τυχόν μεσιτικών δικαιωμάτων.
5. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
αρμόδια υπάλληλος κ. Ταχματζίδου Αλεξάνδρα τηλ. 2313 324 374.
6. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
1. Στο πρόγραμμα Διαύγεια
2. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.psychothes.gr.
Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο διαδικτυακό
τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.
3. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr.
Επίσης η παρούσα διακήρυξη θα επικολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Λαγκαδά 196 Σταυρούπολη – Θεσσαλονίκη.
Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο διαδικτυακό
τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.
4. Δημοσίευση σε 3 εφημερίδες.
Τα έξοδα δημοσίευσης διενέργειας του διαγωνισμού, δαπανών εκτιμήσεως και τελών μεταβιβάσεως
όπως και των τελών της συμβάσεως βαρύνουν τον πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π.Δ.
715/1979.
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3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου Λαγκαδά 196 Σταυρούπολη, Ισόγειο Κτιρίου
Διοίκησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
4.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Π.Δ 715/1979, στην ελληνική γλώσσα (έγγραφα συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα
συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα
αντίγραφα ορίζεται ως πρωτότυπο και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και
να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο
από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των προσφερόμενων ακινήτων
από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η προσφορά υπογράφεται από όλους και συνοδεύεται από
κοινή εξουσιοδότηση όλων περί του νομίμου εκπροσωπούντος. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα
αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.5. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου -αποστολέα.
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα υπάρχει σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση
των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και παραιτείται από
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κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Νοσοκομείου, ιδίως της αναβολής ή
της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα ακίνητα ανήκουν σε Α.Ε η υποβολή της αίτησης γίνεται από
τον Δ/ντα Σύμβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με σχετικό πρακτικό Δ.Σ, στο οποίο θα
πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η εντολή στον πληρεξούσιο της εταιρείας να υποβάλει αίτηση
συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως και να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να
υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Ο πληρεξούσιος της εταιρείας οφείλει κατά την υποβολή
της αίτησης να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που
είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική εντολή στο ανωτέρω πρακτικό. Επίσης και στην περίπτωση που τα προσφερόμενα ακίνητα ανήκουν σε Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε. ή Ο.Ε είναι απαραίτητη η προσκόμιση με την υποβολή της αίτησης σε φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ δημοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα ακίνητα, κατά την ημέρα
υποβολής της προσφοράς, βρίσκονται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και είναι ελεύθερα παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την
ακώλυτη χρήση τους και ότι τα ακίνητα πρέπει να είναι αποπερατωμένα και να παραδοθούν έτοιμα
για χρήση στο Νοσοκομείου χωρίς να απαιτούνται έστω και ελάχιστες παρεμβάσεις όσον αφορά στη
διαμόρφωσή τους.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούνται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια
ισχύος της προσφοράς του. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον 45 ημέρες από την
ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής μειοδοσίας. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
θα απορρίπτεται.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι εντός του σφραγισμένου
υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβάνεται γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα πεντηκοστό (1/20) του αιτούμενου συνολικού τιμήματος του ακινήτου
(συμπεριλαμβανομένων τελών, φόρων, κρατήσεων, κ.λ.π.), ως εγγύηση ότι οι διαγωνιζόμενοι θα
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα καταθέτουν εμπροθέσμως τους τίτλους ιδιοκτησίας, θα προσέλθουν στη σύνταξη του συμβολαίου αγοροπωλησίας εντός της τασσόμενης προθεσμίας και θα παραδώσουν το ακίνητο ελεύθερο από παντός βάρους στην κυριότητα και κατοχή του Νοσοκομείου. Η
παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον πωλητή, σε αυτόν που θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, μετά την παραλαβή του ακινήτου, ενώ στους υπόλοιπους εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού.
6. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου κτήσης του προσφερόμενου ακινήτου και του
πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου κτήσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και αντίγραφο Κτηματολογικού φύλλου.
7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα.
8. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των τυχόν συνιδιοκτητών σε περίπτωση
συνιδιοκτησίας).
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Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή/και περιλαμβάνουν
ελλιπή ή μη προσήκοντα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται, εκτός και αν οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση της.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος
με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται:
1. Άδεια οικοδομής και σχέδια του ακινήτου (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, όψεις – κατόψεις,
τομές, Η/Μ εγκαταστάσεις, βεβαίωση Ενεργειακής Απόδοσης κλπ)., θεωρημένα από την αρμόδια
Πολεοδομική Αρχή για τη νομιμότητα κατασκευής του, η οποία θα κατατεθεί σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου της υπογραφής από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, για τη στατική επάρκεια και τα ωφέλιμα φορτία –
ελάχιστο απαιτούμενο ωφέλιμο (κινητό) φορτίο για τη στατική επάρκεια του κτιρίου κατ’ελάχιστο
350 kg/m2. Η οικοδομική άδεια θα πρέπει να εκδοθεί ή αν χρειάζεται, να μετατραπεί, με μέριμνα
του ιδιοκτήτη, ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου, ως τελικά αυτή θα αποφασισθεί από το Νοσοκομείο.
2. Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από
τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για αγορά. 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 δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνει ότι δεν
υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και θα προσκομίσει:
Α. κατάλληλο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σχετικά με
τη λήψη των απαιτούμενων μέσων και μέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας (εάν η χρήση του ακινήτου αποφασιστεί άλλη πλην κατοικίας).
Β. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/τ.Β'/9-4-2010): “Σε κάθε αγορά ακινήτου, ο αριθμός Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται
στο συμβόλαιο.
Γ. Πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου των ανελκυστήρων του ακινήτου από διαπιστευμένο φορέα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, για το εάν το κτίριο έχει
υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά και σε καταφατική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί η
εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων άδεια επισκευ9
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ής/αποκατάστασης σεισμοπλήκτου, θεωρημένη από την ως άνω αρμόδια Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εγκεκριμένων εργασιών επισκευής/αποκατάστασης των βλαβών.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο πωλητής θα δηλώσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ότι
δεσμεύεται να το παραδώσει έτοιμο.
6. Πλήρης τεχνική περιγραφή (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης) του προσφερομένου ακινήτου στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, από Διπλωματούχο Μηχανικό, οι υπάρχοντες χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών κατόψεων και σχεδίων ξυλότυπων καθώς
και του τεύχους υπολογισμών στατικής μελέτης, σε επικυρωμένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αντίγραφα. Σε περίπτωση μεταγενέστερων αλλαγών, τροποποιήσεων και συμπληρωματικών διαρρυθμίσεων στο κτίριο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα επικαιροποιημένα σχέδια.
7. Αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων εγκαταστάσεων, φωτισμού/αερισμού, ηλεκτρισμού, θέρμανσης/ψύξης, ύδρευσης/αποχέτευσης, πυροπροστασίας, χώρων υγιεινής γενικώς και τηλεφωνικών
δικτύων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο
Μηχανικό και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι η παροχή ρεύματος του κτιρίου καλύπτει τις ανάγκες χρήσης του κτιρίου και πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 384 ή ότι,
στην αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα φροντίσει ώστε η παροχή ρεύματος να είναι κατάλληλη
μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου.
8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου.
Βασικό κριτήριο επιλογής του κτιρίου είναι η νομιμότητα αυτού. Το κτίριο θα πρέπει να έχει ανεγερθεί με άδεια Δόμησης ή να είναι Νομίμως Υφιστάμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(ΝΟΚ άρθρο 25 παρ.1 Ν.4067/2012 ΦΕΚ79Α/9/4/1012). Σημειώνεται ότι οι Ξενώνες και τα Οικοτροφεία της κατηγορίας αυτής ανήκουν στην κατηγορία Χρήση Κατοικίας εφ’ όσον η δυναμικότητα
του Ξενώνα ή Οικοτροφείου δεν είναι μεγαλύτερη των 20 κλινών (στην περίπτωσή μας έχουμε 15
κλίνες έκαστο Οικοτροφείο)
Σε περίπτωση μη κατάθεσης όλων των ανωτέρω εγγράφων η τεχνική προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος
με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στο συγκεκριμένο υποφάκελο τοποθετούνται:
1. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ.
2. Η προσφερόμενη τιμή για την αξία του ακινήτου θα δοθεί σε ευρώ, η οποία δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας αξίας.
3. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα πεντηκοστό (1/20) του αιτούμενου
συνολικού τιμήματος του ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων τελών, φόρων, κρατήσεων, κ.λ.π.), ως
εγγύηση ότι οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα καταθέτουν εμπροθέσμως τους τίτλους ιδιοκτησίας, θα προσέλθουν στη σύνταξη του συμβολαίου αγοροπωλησίας εντός της τασσόμενης προθεσμίας και θα παραδώσουν το ακίνητο ελεύθερο από παντός βάρους στην κυριότητα
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και κατοχή του Νοσοκομείου. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον πωλητή, σε αυτόν που θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, μετά την παραλαβή του ακινήτου, ενώ στους υπόλοιπους
εντός πέντε ημερών μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγυοδοσίας το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο χρόνος λήξης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ορίζεται στις ενενήντα (90) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού όπως ορίζεται στην προκήρυξη.
4. Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (Εφορία, Συμβολαιογράφους κ.λ.π.).
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, συντάσσει πρακτικό καταχώρησης των προσφορών, υπογράφει και αποσφραγίζει τους φακέλους, υπογράφει και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ορίζει ημερομηνία και ώρα κατά
την οποία θα κάνει επιτόπια επίσκεψη στα ακίνητα που προσφέρονται στο διαγωνισμό για πώληση.

ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ –
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη,
προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις προσφορές των διαγωνιζομένων, και να αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων. Η
Επιτροπή, αφού πραγματοποιήσει την επιτόπια επίσκεψη στα προσφερόμενα προς πώληση ακίνητα,
συντάσσει έκθεση περί καταλληλότητας ή μη αυτών και αναθέτει στην Επιτροπή Εκτιμητών να
προβεί εντός δεκαημέρου σε γενική εξέταση και εκτίμηση των κατάλληλων ακινήτων.
2. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να
αναθέσει σε Υγειονομικό όργανο του Δημοσίου, την εξέταση από υγειονομικής απόψεως, των προς
πώληση επιλεγέντων ακινήτων.
3. Η Επιτροπή Εκτιμητών μετά από την επιτόπια επίσκεψη και σχετική έρευνα υποβάλλει στην Επιτροπή του διαγωνισμού αιτιολογημένη έκθεση περί της γενικής κατάστασης καθενός των προκριθέντων ακινήτων από απόψεως υγιεινής, καταλληλότητας, επάρκειας για το σκοπό που προορίζονται
και περί της αγοραίας αξίας αυτών.
4. Η Επιτροπή του διαγωνισμού, βάσει της εκθέσεως της Επιτροπής των Εκτιμητών και μετά και την
επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προκριθέντων ακινήτων, συνεδριάζει παρουσία όλων των μελών
και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Συντάσσει πρακτικό περί καταλληλότητας ή μη αυτών.
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5. Αντίγραφο της απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού και περίληψη αυτής τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου.
6. Κατά της έκθεσης περί καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων μπορεί να υποβληθεί
ένσταση η οποία πρέπει να κατατεθεί μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού περί μη καταλληλότητας προσφερόμενου
ακινήτου. Μετά την εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, η Επιτροπή ορίζει ημέρα και ώρα για τη συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία μεταξύ των ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
7. Εάν από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού κριθεί κατάλληλο ένα και μόνο από τα προσφερθέντα προς αγορά ακίνητα, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά της Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο Δ.Σ του Νοσοκομείου, το οποίο κατά την κρίση του μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος ή την
επανάληψη του διαγωνισμού.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής μειοδοσίας, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα, μειοδοτούν προφορικά επί της μικρότερης έγγραφης προσφοράς.
Οι προσφορές αυτές εγγράφονται στον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά και εκφωνούνται με το όνομα του μειοδότη. Προφορική μειοδοτική προσφορά, γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) κατώτερη της μικρότερης από τις έγγραφες προσφορές. Με το
συγκεκριμένο ποσοστό συνεχίζεται η μειοδοσία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού θεωρώντας απαράδεκτη κάθε άλλη προσφορά κατά μικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη. Η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους μειοδότες και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο από αυτούς.
2. Σε περίπτωση που κατά την προφορική μειοδοσία δεν υποβληθούν νέες προσφορές, ως επιτευχθέν
αγορά θεωρείται αυτή της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης ίσων προσφορών η επιλογή του ακινήτου προς αγορά γίνεται κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
3.Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότη, ή της νομιμότητας διεξαγωγής
της προφορικής μειοδοσίας, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία και αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της προφορικής μειοδοσίας, εγγράφως, είτε κατά τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού είτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
από τη λήξη της διενέργειάς του.
4. Μετά το πέρας της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα στο
αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου, την αγορά συγκεκριμένου ακινήτου, ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο πρακτικό συνοδεύεται από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής
επισυναπτόμενων των προσφορών των μειοδοτών, των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων καθώς και
των αποφάσεών της επ’ αυτών.
5. Το Δ.Σ του Νοσοκομείου, εντός δέκα πέντε ημερών από την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού και της απόφασης αυτής, αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή την επανάληψη αυτού με περιληπτική διακήρυξη με
τους ίδιους όρους της αρχικής, εκτός και αν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα.
6. Εάν το Δ.Σ του Νοσοκομείου θεωρήσει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
δύναται να προχωρήσει σε επανάληψη αυτού.
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7. Για την διενέργεια του νέου διαγωνισμού (επαναληπτικός) απαιτείται η από δεκαημέρου (10) τουλάχιστον δημοσίευση στις εφημερίδες και η γνωστοποίηση της νέας διακήρυξης κατά τα οριζόμενα
της παρ.3 έως 6 του άρθρου 28 του Π.Δ. 715/1979.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Νοσοκομείο έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο
και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και μετά την μεταγραφή του.
Η παραλαβή του ακινήτου από το Νοσοκομείο, διενεργείται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται
με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο πωλητής ενώ το δεύτερο παραδίδεται
στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Ευθύς της συντάξεως του πρωτοκόλλου παραλαβής καταβάλλεται το τίμημα, ενώπιον του συμβολαιογράφου, στον πωλητή και συντάσσεται η σχετική πράξη εξόφλησης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, γνωστοποιείται εγγράφως στον ιδιοκτήτη του επιλεγμένου ακινήτου και καλείται να προσέλθει εντός προθεσμίας, όχι μικρότερης των δέκα (10) και μεγαλύτερης των είκοσι πέντε (25) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, για την υπογραφή της σύμβασης αγοράς προσκομίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας πλήρης μετά και των οικείων πιστοποιητικών κυριότητας και ελευθερίας από βαρών. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του, εντός της παραπάνω προθεσμίας, το Δ.Σ του Νοσοκομείου κηρύσσει
τον ιδιοκτήτη έκπτωτο και ο τελευταίος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του η οποία καταπίπτει υπέρ
του Νοσοκομείου και ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
Μετά τον έλεγχο νομιμότητας των τίτλων κυριότητας, ο ιδιοκτήτης προσκαλείται εγγράφως για την
υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου εντός προθεσμίας που θα οριστεί στην πρόσκληση. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προσέλευσης για την υπογραφή του συμβολαίου τότε ο ιδιοκτήτης κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή.
Εάν οι τίτλοι κυριότητας είναι ελλιπείς, προσκαλείται ο ιδιοκτήτης για τη συμπλήρωση τους εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία συμπλήρωσης αυτών ή τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου νομιμότητας των τίτλων, τότε καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή.
Το Νοσοκομείο αν εντός διμήνου από την προσκόμιση και του τελευταίου ζητηθέντος τίτλου κυριότητας από τον ιδιοκτήτη δεν τον καλέσει για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου, τότε ο πωλητής μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καθώς και να ζητήσει
να του επιστροφή η εγγυητική επιστολή.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ: Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν με βάση την αρ.Γ.Π./οικ.107931/22-11-2013 απόφαση επικαιροποίησης προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες-Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» Οι Μονάδες αυτές αποσκοπούν αφενός στην παροχή στέγης για άτομα με ψυχικές διαταραχές αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών υπηρεσιών στην κατεύθυνση της διασφάλισης του δικαιώματος του κάθε πολίτη να διαβιώνει στην κοινότητα. Οι χώροι των Μονάδων πρέπει να δίνουν την αίσθηση της κατοικίας και η περιοχή την αίσθηση της γειτονιάς. Αυτά τα δύο αποτελούν την κύρια κατεύθυνση/κριτήριο για την επιλογή του κτιρίου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Οι προϋποθέσεις καταλληλότητας κτιρίων προς αγορά, όπως ακολούθως τίθενται εν είδει Προδιαγραφών:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- Ψ.Ν.Θ
Οργανική μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2 ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ
15 ΚΛΙΝΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΔΥΟ (2) ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ
15 ΚΛΙΝΩΝ ΕΚΑΣΤΟ
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Η εγκατάσταση της Μονάδας θα γίνει σε κτίριο που βρίσκεται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίμηση μέσα στην πόλη, ενδεικτικά όπως στο χάρτη.

Η απεικόνιση γίνεται με πράσινο χρώμα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός των 2 Ψυχογηριατρικών Οικοτροφείων είναι η στέγαση και φροντίδα κάποιων ψυχογηριατρικών ασθενών και είναι αρκετά λειτουργικοί για διαβίωση στην κοινότητα, καθώς και αριθμού ασθενών που στεγάζονται σε εξωνοσοκομειακές δομές του ΨΝΘ (Ξενώνες, Οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα) και μελών της κοινότητας που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία του ΨΝΘ
και χρήζουν ψυχογηριατρικής φροντίδας.
Χαρακτήρας του χώρου: Όλες οι λειτουργίες των 2 Οικοτροφείων θα εξελίσσονται σε χώρους λειτουργικά απλούς και οικείους για τους ασθενείς.
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1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Σε όλα τα προς επιλογή κτίρια πρέπει να ελέγχεται η νομιμότητα των υφιστάμενων κατασκευών, η
εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς,
καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου.
 Νομιμότητα κτιρίου:
α. Έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), Ν.
1577/85, ΦΕΚ 210/Α/85 και όπως ισχύει σήμερα.
β. Τα κτίρια τα οποία θα επιλεγούν για την εγκατάσταση των 2 Οικοτροφείων θα πρέπει να έχουν
ανεγερθεί με Οικοδομική Άδεια ή να είναι Νομίμως Υφιστάμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το
άρθρο 23, παρ. 1 του Ν. 1577/85.
γ. Αν και ο χαρακτήρας του κτιρίου είναι κατοικία, ενδεχομένως το Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο
κατά τη διάρκεια αδειοδοτήσεων να θεωρηθεί κτίριο υγείας – πρόνοιας, και να χρειαστεί αλλαγή
χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει το υποψήφιο προς αγορά κτίριο να μπορεί να συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τον ΓΟΚ και τον κτιριοδομικό κανονισμό.
δ. Κατηγορία σπουδαιότητας δομήματος ΕΑΚ 2000, Σ2

Πυρασφάλεια:
Εφαρμογή των διατάξεων για τις κατοικίες, που αναφέρονται στον ισχύοντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων».

ΑΜΕΑ και Προσβασιμότητα:
α. Τα Οικοτροφεία θα πρέπει να καλύπτουν και άτομα με κινητικές αναπηρίες, γηριατρικά περιστατικά κλπ.
Για την εξυπηρέτηση αυτών των περιπτώσεων θα πρέπει να αναζητούνται και να εφαρμόζονται
πρόσφορες λύσεις και η εφαρμογή των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση κατασκευών.
Σημειώνεται ότι σε κάθε λειτουργική ενότητα των Οικοτροφείων απαιτείται ένας χώρος υγιεινής με
κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Ενδεικτικά οι καταλληλότερες
διαστάσεις του WC είναι 2,00Χ2,25μ με πόρτα πλάτους 0,90μ που να ανοίγει προς τα έξω, γίνεται
αποδεκτό όμως μέχρι 1,70Χ1,80μ. Σε περίπτωση ανακατασκευής οι εργασίες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
Επίσης απαιτείται ανελκυστήρας για δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον ενός αναπηρικού αμαξιδίου και ενός συνοδού.
β. Για τις κατασκευές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία.
Για διευκόλυνση των φορέων, αναφέρουμε:
1. Το Ν. 2831/2000, ΦΕΚ 140/ΑΔ.2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την απόφαση με ΑΠ οικ. 52487/16-11-2011, ΦΕΚ 18/Β/02 «Ειδικές ρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενο κτίριο».

Χώροι κύριας χρήσης, φυσικός φωτισμός & αερισμός:
Όλοι οι χώροι πρέπει να έχουν τις κατά τη σχετική νομοθεσία (για κατοικίες) προδιαγραφές. Η τήρηση των προδιαγραφών αποδεικνύεται από την εφαρμογή της Οικοδομικής Άδειας.

Θέρμανση:
Σύστημα θέρμανσης, όπως εξειδικεύεται παρακάτω.
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Ασφάλεια υλικών, κατασκευών και εγκαταστάσεων:

α. Δάπεδα:
Θα πρέπει να ελέγχεται η ολισθηρότητα και ιδιαίτερα στους χώρους υγιεινής.
Να αποφεύγονται ανισοσταθμίες δαπέδων και η ύπαρξη κατωφλίων ή βυθισμάτων. Ανισοσταθμίες
του ενός ή δύο σκαλοπατιών δεν είναι αποδεκτές εκτός αν καλύπτονται με ράμπες κατάλληλης κλίσης (βλ. σχετικές οδηγίες ΥΠΕΧΩΔΕ).
β. Στηθαία εξωστών:
Τα στηθαία των εξωστών ή των ημιυπαίθριων χώρων θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος τέτοιο ώστε
να μη δημιουργείται κίνδυνος για τους ενοίκους.
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
γ. Πόρτες:
Κάθε πόρτα χώρου υγιεινής ή υπνοδωματίου πρέπει να μπορεί να ανοίγει από την εξωτερική πλευρά
σε περίπτωση ανάγκης.
δ. Ασφάλεια εγκαταστάσεων:

Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει αυτόματο διακόπτη διαρροής,
ευαισθησίας ο οποίος θα προστατεύει όλες τις γραμμές του.

Φώτα ασφαλείας.

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 384 από αδειούχο
ηλεκτρολόγο.
2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:
α. Απαιτήσεις σε χώρους:
Σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις σε χώρους και εξοπλισμό, οι Φορείς θα πρέπει να
φροντίζουν ώστε οι Μονάδες να εναρμονίζονται ως μέγιστη απαίτηση με το κτιριολογικό πρόγραμμα και ως ελάχιστη με τις Προδιαγραφές κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες & Οικοτροφεία) που συντάχθηκαν από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Στέλιο
Γλυνό & Όλγα Φάκλαρη, στην ΔΨΥ και ΔΤΥ του ΥΥΚΑ αντίστοιχα και εγκρίθηκαν με την απόφαση του ΥΥΚΑ υπ΄αριθμ. ΔΥ8/Β/οικ.70071/30-6-2004.
β. Διαρύθμιση χώρων Οικοτροφείου
Οι προς επιλογή χώροι θα μπορούν να έχουν και διαμόρφωση διαμερισμάτων, αρκεί συνολικά να
εκπληρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα εμβαδά.
β.1. Καθιστικό και Τραπεζαρία:
Οι χώροι αυτοί, αν είναι δυνατόν, να βρίσκονται σε συνέχεια και να έχουν δυνατότητα ενοποίησης,
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μικρές εκδηλώσεις, γιορτές κλπ.
β.2. Κουζίνα:
Θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις και να είναι ευρύχωρη με τις κατάλληλες ηλεκτρολογικές,
υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις (πάγκο) καθώς και επαρκή- άνετα ντουλάπια.
Ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν: 12,00 μ2.
Στην περίπτωση ανάπτυξης σε ορόφους, ο κάθε όροφος μπορεί να εξυπηρετείται από μικρότερο των
12,00 μ2 χώρο κουζίνας.
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β.3. Υπνοδωμάτια και χώροι υγιεινής:
Τα υπνοδωμάτια θα είναι κυρίως δίκλινα με περιορισμένο αριθμό μονόκλινων. Τα τρίκλινα υπνοδωμάτια θα πρέπει να αποφεύγονται.
Στο κάθε υπνοδωμάτιο θα υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον προσωπικό ιματισμό και
κομοδίνο.
Για κάθε 5 άτομα απαιτείται ένας χώρος υγιεινής (WC /Λουτρό).
Σημειώνεται ότι σε κάθε λειτουργική ενότητα των Οικοτροφείων απαιτείται ένας χώρος υγιεινής με
κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Οι χώροι υγιεινής (WC /
Λουτρό) έχουν κατ΄ ελάχιστον τις εξής προδιαγραφές: Η λεκάνη θα είναι σε ύψος 0,5μ και ο άξονάς
της σε απόσταση 0,5μ από τον πλαϊνό τοίχο, ο δε νιπτήρας σε 0,85μ από το δάπεδο με ελεύθερο χώρο από κάτω για τα γόνατα. Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετηθούν οριζόντιες χειρολαβές 0,75 μ
μήκος σε ύψος 0,70μ ).
γ. Συνοψίζοντας, τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του κτιρίου:
1. Η νομιμότητα
2. Η θέση στον οικισμό
3. Η λειτουργικότητα και η επάρκεια των χώρων
4. Η προσπελασιμότητα και γενικά η δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ
5. Η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των δικτύων
6. Η ύπαρξη συστήματος θέρμανσης
7. Η γενική κατάσταση του κτιρίου
Σημείωση:
Η πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται από την οικοδομική άδεια και σχέδια (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ), θεωρημένα από την πολεοδομία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΩΝ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΚΛΙΝΩΝ

α/α

Περιγραφή χώρου

εμβαδόν
m2

τεμ.

σύνολο
m2

1

Είσοδος – υποδοχή - Γραμματεία

20,00

1

20,00

2

Νοσηλευτικός σταθμός

20,00

1

20,00

3

Γραφείο Προϊσταμένης

12,00

1

12,00

7

Γραφείο κοιν. λειτ., ψυχιάτρου, παθολόγου

12,00

1

12,00

8

Εξεταστήριο

12,00

1

12,00

9

Βιβλιοθήκη

20,00

1

20,00

10

Μονόκλινα δωμάτια

10,00

3

30,00

12

Δίκλινα δωμάτια

11,00

6

66,00

13

Χώρος φυσικοθεραπείας

20,00

1

20,00

14

Κουζίνα
χρήσεων

30,00

1

30,00

15

WC – Λουτρά

4,00

5

20,00

16

Ιματιοθήκη προσωπικού

15,00

1

15,00

17

Χώρος φαρμάκων – ιατρικών αναλωσίμων

10,00

1

10,00

18

WC προσωπικού - ντούς

4,00

2

8,00

19

Ανελκυστήρας

5,00

1

5,00

20

Αποθήκες – Υλικά καθαριότητας

10,00

1

10,00

- Τραπεζαρία – χώρος πολ/πλών

ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΜΙΚΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

310,00
318,00x

1,42=

~ 450,00
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
1.

2.

Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου να είναι σύγχρονων τεχνικών
προδιαγραφών και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες. Να είναι δε σε
άρτια κατάσταση και να πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Να
εξασφαλίζουν γενικώς τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στους διάφορους
χώρους του κτιρίου, την ασφάλεια των χρηστών και την αθόρυβη, οικονομική λειτουργία τους.
Να είναι τεχνικά εφικτή η επέκταση τους.
Δυνατότητα προσέγγισης όλων των χώρων και του αύλειου χώρου για άτομα με κινητικά
προβλήματα, με ράμπες και ανελκυστήρες.

Ειδικότερα για το κτίριο πρέπει επίσης να εξασφαλίζονται τα κάτωθι:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Να ανταποκρίνεται στο σύνολό του σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, σωστές
συνθήκες φυσικού φωτισμού και αερισμού και να διαθέτει άνετες εξόδους διαφυγής.
Επαρκής φωτισμός (κατά προτίμηση προβολείς) στους εξωτερικούς χώρους-περιβάλλοντα
χώρο.
Οι αίθουσες κοινόχρηστων χρήσεων να διαθέτουν άριστες συνθήκες φυσικού φωτισμού,
αερισμού και ηχομόνωσης. Οι θύρες να έχουν πλάτος 0,80- 0,90 του μέτρου και να ανοίγουν
προς το εξωτερικό της αίθουσας.
Επαρκής φωτισμός στα κλιμακοστάσια, στους διαδρόμους και στον περιβάλλοντα χώρο όλο το
εικοσιτετράωρο με φωτισμό ασφαλείας.
Οι χώροι κουζίνας θα έχουν δάπεδο αντιολισθητικής υφής, με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις
αποχέτευσης – ύδρευσης που απαιτούνται για τον μαγειρικό εξοπλισμό, σωληνώσεων φυσικού
αερίου, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και γενικότερα όλων των υποδομών για τη συγκεκριμένη
χρήση με τα ενδεδειγμένα για την περίπτωση συστήματα ασφαλείας. Η επέκταση ή η νέα
εγκατάσταση δικτύου αερίου εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου στην περιοχή θα
συμμορφωθεί στον ισχύοντα κανονισμό και θα συμπεριληφθεί σε όλες τις άδειες (Πολεοδομία
& Πυροσβεστική).
Δυνατότητα εισόδου οχήματος στον αύλειο χώρο. Απαραίτητη η πρόσβαση αυτοκινήτου εντός
του αύλειου χώρου μέχρι την είσοδο του κτιρίου (ασθενοφόρου) ή αναγκαίος χώρος
στάθμευσης.
Στους εξώστες να τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα σε ύψος 1,20 μ. συνολικό.
Οι κλίμακες πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος βαθμίδας 1,20μ και να παρεμβάλλεται
πλατύσκαλο. Θα είναι τοποθετημένοι χειρολισθήρες σε όλο το μήκος των κλιμάκων και από τις
δύο πλευρές καθώς και αντιολισθητική ταινία κατά μήκος κάθε βαθμίδας καθώς και χειρολαβές
στους διαδρόμους, μπάνια κ.λ.π.
Εάν η υποδομή βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει βόθρο.
Το κτίριο θα διαθέτει αυτονομία στις λειτουργικές δαπάνες. (ΔΕΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ) και μία παροχή για όλο το κτίριο ανά ΟΚΩ.
Εγκατάσταση κεραίας τηλεόρασης με όλον τον ανάλογο εξοπλισμό.
Οι χώροι τουλάχιστον των γραφείων να διαθέτουν δίκτυο δομημένης καλωδίωσης voice-data
με καλώδιο UTP κατηγορίας 6 συνεστραμμένων ζευγών και διπλές λήψεις RJ45. Ο αριθμός
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των απαιτουμένων λήψεων θα είναι τουλάχιστον 3 για και οι θέσεις τους θα καθοριστούν από το
Ψ.Ν.Θ. Η όλη εγκατάσταση εκτός από τα ανωτέρω θα περιλαμβάνει, επίσης, τα racks, τις
οριολωρίδες, τις ρεγκλέτες τερματισμού, τους τερματισμούς των καλωδίων στις λήψεις RJ45
και στις οριολωρίδες ή τις ρεγκλέτες τερματισμού και τις απαιτούμενες όπου χρειάζονται
οπτικές ίνες τερματισμένες στους απαραίτητους κατανεμητές οπτικών ινών (παθητικός
εξοπλισμός). Ο ενεργός εξοπλισμός για τη λειτουργία των δικτύων θα διατεθεί από το Ψ.Ν.Θ.
13. Η κεντρική κουζίνα θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις (Η/Μ) για τον ανάλογο
εξοπλισμό όπως: μαγειρικές συσκευές, φριτέζα, πάγκους, ψυγεία, πλυντήριο πιάτων, σύστημα
απαγωγής οσμαερίων (χοάνες).
14. Το ακίνητο πρέπει να έχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου εφόσον υπάρχει
διαθέσιμο, με άδεια και σε πλήρη λειτουργία συμπεριλαμβανομένων όλων των συστημάτων
εξοπλισμού από δίκτυο, λέβητα, καυστήρα, σωληνώσεις, πάνελ, κλπ. Σε κάθε άλλη περίπτωση
θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα κεντρικής θέρμανσης (πετρέλαιο, ηλεκτρισμό κλπ).
15. Θα υπάρχει εν λειτουργία παροχή από την ΔΕΗ η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες σε φορτία. Στα
«Ισχυρά Ρεύματα» περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, το διακοπτικό υλικό, τα φωτιστικά
σώματα, οι πίνακες, τα πεδία κλπ. Σε κάθε χώρο θα υπάρχει ξεχωριστή γραμμή παροχής
ρεύματος για μελλοντική χρήση κλιματιστικού 3Χ2,5. Η ένταση του φωτισμού θα πρέπει να
καλύπτει τα σταθερότυπα για γραφειακούς χώρους, αίθουσες, εργαστήρια κλπ σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
16. Απαιτείται η ύπαρξη αυτομάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους,
ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες.
17. Πρόσθετες διευκολύνσεις επιθυμητές:
1. Εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
2. Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας του
κτιρίου σύμφωνα με νόμους ενεργειακής οικονομίας (ΒΜS)
19. Για την κάλυψη των αναγκών σε μετακινήσεις του προσωπικού αλλά και του κοινού στο κτίριο
απαιτείται 1 ή περισσότεροι ανελκυστήρες προσώπων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας
ανελκυστήρας του κτιρίου θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων (1,10Χ1,40 και πόρτα
0,80) ώστε να εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι ανελκυστήρες θα παραδοθούν
πιστοποιημένοι από διαπιστευμένο φορέα.
20. Θα υπάρχει εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου, αλεξικέραυνο μη ραδιενεργό,
οικολογικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
21. Θα εκδοθεί από τον πωλητή μετά την αλλαγή χρήσης του ακινήτου- αν απαιτηθεί.
- Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
- Άδεια χρήσης του φυσικού αερίου αν υπάρχει δίκτυο
- Πιστοποιητικό ανελκυστήρων
- Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ 384
- Πιστοποίηση αντικεραυνικής προστασίας
- Μετρήσεις Δομημένης καλωδίωσης
Οι μελέτες και εργασίες που θα απαιτηθούν για την έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών Η/Μ εγκαταστάσεων, θα υλοποιηθούν με έξοδα του ιδιοκτήτη.
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22. Το κτίριο θα παραδοθεί πρόσφατα αναχρωματισμένο με πλαστικό σπατουλαριστό σε 2 στρώσεις
με σίτες στα παράθυρα και καμία εμφανή βλάβη από υγρασίες, μούχλες κλπ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
3. ΧΑΝΛΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 13-06-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α

1
2

ΑΚΙΝΗΤΑ
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α΄
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Β΄

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΤΙΜΗ
ΑΓΟΡΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

650.000,00€
1.300.000,00€
650.000,00€
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