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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Έρευνα αγοράς για τη διερεύνηση ύπαρξης κτιρίων για τη στέγαση Τοπικών
Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ).
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, έπειτα από
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34735/8.09.2017 με ΑΔΑ: 7ΑΩ2ΟΡ1Ο-ΕΑΝ Απόφαση του Διοικητή
της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκής, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο που παρέχουν
οι δημόσιες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό της ίδρυση
Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4461/17, προχωρά
σε έρευνα αγοράς για την ανίχνευση ύπαρξης κατάλληλων κτιρίων (για τη στέγαση των
Το.Μ.Υ.). Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην προκαταρκτική διερεύνηση ύπαρξης
κατάλληλων κτιρίων, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η διαδικασία προκήρυξης
σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 περί μίσθωσης κτιρίων.
Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι διαθέτουν – κατάλληλα προς αυτό το σκοπό- κτίρια
όπως καταθέσουν σχετική πρόταση.
Προτάσεις γίνονται αποδεκτές μόνο εγγράφως στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια
Μακεδονίας και Θράκης (Ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : promithies@4ype.gr ή στο diagonismoi@4ype.gr) το
αργότερο έως 22.09.2017 ημέρα Παρασκευή.
Τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται,
προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.
Περιοχές στις οποίες θα πρέπει να βρίσκονται τα υποψήφια ακίνητα
Περιοχές
Δράμας
Εθνικό Στάδιο, Πλατεία Αθανάτων
Ν. Στενήμαχος, Σιδ. Σταθμός
Αμπελόκηποι
Καβάλας
Καλαμίτσα, Κηπούπολη, ΤΕΙ
Προφήτης Ηλίας, Ποταμούδια, Χωράφα, Άγιος
Παύλος
Ξάνθης
Παλαιά
Πόλη,
Σαμακώβ,
Συνοικία
Γυμναστηρίου

Αριθμός Ακινήτων
1
1
1
1
1

1
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ΑΣΑ, Πάρκο Μεγ. Αλεξάνδρου, Παζάρι
Κομοτηνής
Ζυμβρακάκη
Πόλης Σερρών
Ιωνία-Σφαγεία,
Σαράντα
Μάρτυρες,
Μακεδονομάχων
Καμενίκια, Ομόνοια, Άγιος Νικήτας
Ταξιάρχες-Κέντρο, Βυζάντιο, Κιουπλια, Νίκαια

1
1
1
1
1

Τα προσφερόμενα ακίνητα στα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα Θεσσαλονίκης, θα
πρέπει να περικλείονται από τις οδούς που αναφέρονται στον πίνακα
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ.Δ. Τριανδρίας
Οδοί
Γενναδίου
Υψηλάντου
Διάκου
Κατσιμίδη
Ελ.Βενιζέλου Πατρ.Γρηγορίου Ε΄
Δ.Δ. Τούμπας
Οδοί
Λ. Στρατού
Κατσιμίδη
Γρηγ. Λαμπράκη
Ιπποδρομίου Υπατίας
Ισιδώρου
Σταγειρίτη
Γρηγ.
Δ. Χαρίση
Λαμπράκη
Δ.Τσέλιου
Αμφιπόλεως Βοσπόρου

Αριθμός
Ακινήτων
1
1

Μπελογιάννη
Χαρ. Τρικούπη
Καυταντζόγλου
Ολύνθου
Αγγελόπουλου
Μικράς Ασίας

1
1
1
Μπρατισλά
βας

1

Αμφιπόλεως
Γυμν.
Μικρού
(προέκταση
25ης
Μαρτίου)
Παπάφη

Απόλλωνος
Αλκμήνης

Αναξιμένους
Άγγελου Γιάννη

Επιδαύρου
Αναξίμανδρου

1
1

Πριάμου

Μ.Μπότσαρη

1

Παπάφη

Αρτάκης

Κωνσταντινουπόλ
εως
Βοσπόρου

Μικράς Ασίας

Κλεάνθους

1

Τα ακίνητα που προσφέρονται προς ενοικίαση για τη λειτουργία των ΤΟΜΥ θα
πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές, που σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, οι
χρήσεις γης τους επιτρέπουν τη λειτουργία πρωτοβάθμιων δομών υγείας χωρίς νοσηλεία.
Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρος αυτού, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Ν.Ο.Κ. (Νέο Οικοδομικό Κανονισμό) Ν. 4067/2012 (Άρθρο 5- Χρήση κτιρίων).
Τονίζεται ότι η παρούσα έρευνα δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία και οι
προτάσεις που θα κατατεθούν δεν είναι δεσμευτικές για κανένα από τα δύο μέρη
(ιδιοκτήτη και 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
α/α

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Συνημμένα: Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα υποψήφια ακίνητα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ Τ.ΟΜ.Υ.
ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ)

Οι προδιαγραφές αυτές είναι γενικής εφαρμογής και έχουν σκοπό να δώσουν εικόνα των
οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εργασιών που υποχρεούνται να
πραγματοποιήσουν με δαπάνες τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που προσφέρονται για να μισθωθούν
από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου αυτά να γίνουν κατάλληλα για την
στέγαση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).
Οι εργασίες και εγκαταστάσεις που ρητά αναφέρονται στη συνέχεια είναι υποχρέωση του
ιδιοκτήτη και πρέπει να περιληφθούν στις υπό σύνταξη μελέτες εάν απαιτηθούν και να εκτελεστούν
κατά την διάρκεια της κατασκευής των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
του κτιρίου.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης
και της επιστήμης. Ό,τι υλικό αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή θα είναι σύμφωνο και με τις
αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
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 τις Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων
και εργασιών κτιρίων που ακολουθούν.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να παραδοθούν απολύτως κατάλληλα για χρήση, για να
στεγάσουν τις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
παρόντος και με την προβλεπόμενη διαρρύθμιση. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή στο διαγωνισμό
προϋποθέτει ότι ο εκμισθωτής θα αναλάβει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες, όλες τις αναγκαίες
εργασίες, τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις που θα κριθούν αναγκαίες ή θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία, ώστε το προσφερόμενο μίσθιο να παραδοθεί απολύτως έτοιμο και να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές της διακήρυξης και των παραρτημάτων της για
τη στέγαση των υπηρεσιών.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων, είναι η
συνολική επάρκεια της ωφέλιμης επιφάνειας της ανωδομής (μέσα στα πλαίσια των ορίων που
καθορίζονται στην διακήρυξη), η εξασφάλιση της δημιουργίας των προβλεπόμενων χώρων, των
όρων υγιεινής και ασφάλειας και της προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με
αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με την Κτιριολογική μελέτη.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές στην προτεινόμενη διαρρύθμιση
προκειμένου να προσαρμόσει αυτή στις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της. Ο εκμισθωτής
αναλαμβάνει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων όπως μετατοπίσεις κινητών χωρισμάτων,
προσθήκη ή αφαίρεση μεσοχωρισμάτων κ.λπ. προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις
διακεκριμένες χρήσεις που προσδιορίζονται στη Κτιριολογική μελέτη.
Επίσης, ο εκμισθωτής με την προσφορά του αποδέχεται τις τυχόν συμπληρώσεις ή αλλαγές
που θα υποδείξει η Υπηρεσία, σε σχέση με την υφιστάμενη διαρρύθμιση (και τις βελτιώσεις που ο
ίδιος θα προτείνει), ενώ συμπληρωματικές εργασίες, βελτιώσεις και προσθήκες μικρής όμως
κλίμακας μπορεί να αποδεχθεί και μεταγενέστερα.
Τα παραπάνω ακίνητα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:
Επιφάνεια χώρων κύριας χρήσης (ιατρεία-γραφεία) 65,00τ.μ. έως 90,00τ.μ. (± 10%) χωρίς σε
αυτήν να υπολογίζεται η επιφάνεια της εισόδου, του ανελκυστήρα, του κλιμακοστασίου, των
πλατύσκαλων- διαδρόμων, του μηχανοστασίου, της απόληξης δώματος κ.λπ. Η συνολική
προσφερόμενη επιφάνεια των ακινήτων θα πρέπει να συμφωνεί με την αναγραφόμενη στην
οικοδομική άδεια, καθώς και την αντίστοιχη που δηλώνεται στη ΔΕΗ για την απόδοση των
Δημοτικών Φόρων, του ΤΑΠ κ.λπ..

2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να διαθέτει Οικοδομική Άδεια που θα ανταποκρίνεται
στις χρήσεις για την λειτουργία που προορίζεται, όπως προβλέπονται στον Kτιριολογικό
Kανονισμό.
Εάν η Οικοδομική Άδεια του εκμισθούμενου κτιρίου δεν είναι σύμφωνη με την κατά τα
ανωτέρω προβλεπόμενη χρήση του, θα πρέπει ο εκμισθωτής να αναλάβει την υποχρέωση να
προβεί σε αναθεώρησή της, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η προβλεπόμενη χρήση του (και η
οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του
ακινήτου).
Η αναθεώρηση μπορεί να γίνει πριν ή και μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου
αλλά η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς το Πολεοδομικό Γραφείο και η ολοκλήρωση της
διαδικασίας αναθεώρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την παράδοση του μισθίου για
χρήση.
Η Άδεια Οικοδομής καθώς και τα σχέδια που τη συνοδεύουν, θα πρέπει να κατατεθούν στην
Υπηρεσία θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.
Θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α 75/86) του προσφέροντος και δύο Διπλ. Πολιτικών Μηχανικών, για τη
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στατική επάρκεια αυτών και τα ωφέλιμα φορτία που μπορούν να αναλάβουν – ελάχιστο
απαιτούμενο ωφέλιμο (κινητό) φορτίο.
Επίσης, θα πρέπει να Προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παρ.4 του άρθρου 8
του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α 75/86), του προσφέροντος και δύο Διπλ. Πολιτικών Μηχανικών εάν το
κτίριο ή τα κτίρια έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά. Σε καταφατική περίπτωση θα
πρέπει να προσκομισθεί η εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ. ή Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ.) άδεια επισκευής/αποκατάστασης σεισμοπλήκτου,
θεωρημένη από την ως άνω αρμόδια Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των
εγκεκριμένων εργασιών επισκευής/αποκατάστασης των βλαβών.
Στο κτίριο θα πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης
της Οικοδομικής του Άδειας και θα ελέγχεται για την καταλληλότητα του σύμφωνα με αυτούς.
Τυχόν αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποδεκτές ή εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να έχουν
ρυθμιστεί σύμφωνα με το σχετικό Νόμο (Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού).
Θα πρέπει επίσης για το προς μίσθωση ακίνητο να προσκομιστεί Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης, κατ’ ελάχιστον κατηγορίας Δ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/τ.Β'/9-4-2010).
Σε περίπτωση ύπαρξης κεντρικής θέρμανσης στο κτίριο και για άλλες ιδιοκτησίες,
υποχρεούται να παραδοθεί στην 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης εγκεκριμένη μελέτη
κατανομής δαπανών από την Πολεοδομία.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προσκομιστεί απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας
(κυριότητας ή επικαρπίας), πιστοποιητικό μεταγραφής και δήλωση κτηματολογίου, εφόσον έχει
υποβληθεί και του κανονισμού της πολυκατοικίας (εάν δεν υπάρχει, να υποβληθεί αντ’ αυτού
σχετική υπεύθυνη δήλωση). Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την
υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, από αυτόν υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
Το προσφερόμενο μίσθιο θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
εξυπηρέτησης εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), σε ότι αφορά στη
πρόσβαση στους χώρους και στους χώρους υγιεινής. Σε περίπτωση που κάποιες από τις
απαιτήσεις αυτές δεν ικανοποιούνται, και εφόσον είναι τούτο εφικτό, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα
κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα με ευθύνη και δαπάνη του εκμισθωτή, προκειμένου να είναι
δυνατή η εξυπηρέτηση ΑμεΑ.
Ειδικότερα, οι διατάξεις που καθορίζουν τις προδιαγραφές εξυπηρέτησης ΑμεΑ
περιλαμβάνονται στο άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για
την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες» και ειδικότερα στην απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ: «Αριθ.
οικ. 52487 - Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτίρια», ΦΕΚ 18Β/151-2002 και αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές
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ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και προβλέπουν ενδεικτικά:
α) Ένας χώρος θεωρείται προσβάσιμος από ΑμεΑ, όταν υπάρχει κατ’ αρχήν η δυνατότητα
εισόδου σε αυτόν. Για το σκοπό αυτό, οι κεντρικές είσοδοι πρέπει λ.χ. να έχουν θύρα με ένα
τουλάχιστον ανοιγόμενο ή συρόμενο θυρόφυλλο πλάτους τουλάχιστον 0,90m, κατάλληλες
χειρολαβές σε ύψος 1,00m ή και οριζόντιες μπάρες σε ύψος 0,75m, επαρκή χώρο για τους
ελιγμούς και από τις δύο πλευρές, διαμέτρου 1,50m, κατώφλι με μέγιστο αποδεκτό ύψος 2cm και
εκμηδένιση της διαφοράς από το δάπεδο μέσω ειδικής διατομής.
Αν υπάρχουν από κατασκευής του κτιρίου επίπεδα ή υψομετρικές διαφορές, θα πρέπει να
εξομαλύνονται με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (κοινώς ράμπες) με μικρή κλίση, της τάξης
του 5%, πλάτους 1,30m, με πλατύσκαλο 1,30mΧ1,50m στην αρχή και στο τέλος της ράμπας και
σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. Για μήκος ράμπας μεγαλύτερο των 10m απαιτείται ενδιάμεσο
πλατύσκαλο μήκους 1,50m. Επίσης, οι ράμπες θα πρέπει να διαθέτουν συνεχείς χειρολισθήρες
εκατέρωθεν σε ύψος 0,90m από την τελική επιφάνεια του δαπέδου και αντιολισθητική επίστρωση.
(Εναλλακτικά επιτρέπονται αναβατόρια κλίμακας ή κατακόρυφης κίνησης).
Για την εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέλασης θα διαμορφώνονται διάδρομοι πλάτους ελεύθερου από κάθε εμπόδιο 0,90m τουλάχιστον, και θύρες με καθαρό άνοιγμα «από κάσα σε
κάσα» 0,90m τουλάχιστον. Η όδευση προς τους χώρους και τα W.C. πρέπει να είναι ισόπεδη και
αν μεσολαβεί διάδρομος, τότε αυτός πρέπει να είναι ικανού ελεύθερου πλάτους (επιθυμητό πλάτος
1,20m).
β) Ανελκυστήρες με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,10mΧ1,40m, θύρα
φρέατος αυτόματα ανοιγόμενη ή συρόμενη, άνοιγμα θύρας φρέατος και θαλάμου τουλάχιστον
0,80m στη μικρή πλευρά του θαλάμου, χειριστήρια σε ύψος 0,90-1,20m από το δάπεδο και σε
γραφή Braille, ηχητική αναγγελία ορόφων, πλατύσκαλο πλάτους 1,50m.
γ) Όλα τα υφιστάμενα κλιμακοστάσια, ανεξαρτήτως αριθμού βαθμίδων, θα εξοπλίζονται με
χειρολισθήρες που θα συνεχίζονται στα πλατύσκαλα και στις δύο πλευρές των κλιμακοστασίων.
δ) Από τα W.C. κοινού ένα τουλάχιστον πρέπει να έχει προδιαγραφές για εξυπηρέτηση
ΑμεΑ με τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Εσωτερικές διαστάσεις 2,00mΧ2,25m, με πόρτα πλάτους 0,90m, που να ανοίγει προς τα έξω. Σε
υφιστάμενα κτίρια είναι αποδεκτές και οι διαστάσεις 1,60mΧ1,90m και 1,70mΧ1,80m 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 1,50m.

•

Η λεκάνη να τοποθετείται σε ύψος 0,50m, ο άξονάς της να είναι σε απόσταση 0.50m από τον
πλαϊνό τοίχο. Τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης να υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους
0,90m για την πλευρική προσέγγιση του αμαξιδίου.

•

Ο νιπτήρας να τοποθετείται σε ύψος 0,85m 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 0,75m και σε ύψος 0,70m.
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•

Ειδικές μπάρες στήριξης και άλλα εξαρτήματα όπως μηχανισμοί χειρισμού για το καζανάκι και
το χαρτί, άγγιστρα, κ.λπ. να είναι προσεγγίσιμα από ΑμεΑ.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
α) Για τα ακίνητα που κατά τον χρόνο της προσφοράς τους είναι ήδη διαρρυθμισμένα,
πρέπει να γίνουν από τον εκμισθωτή όλες οι τυχόν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να
ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών, όπως
προσδιορίζονται με βάση την ενδεικτική κτιριολογική μελέτη.
β) Για όσα ακίνητα δεν διαθέτουν καθόλου διαρρύθμιση κατά τον χρόνο της προσφοράς
τους (ήτοι υφίστανται ενιαίοι ελεύθεροι χώροι χωρίς διαχωριστικά), είτε για αυτά που η
διαρρύθμισή τους είναι εντελώς ακατάλληλη αλλά επιδέχεται πλήρη ανακατασκευή, ο εκμισθωτής
θα πρέπει να υποβάλει πρόταση διαρρύθμισης με διαχωριστικά σύμφωνα με την κτιριολογική
μελέτη της διακήρυξης και τις οδηγίες των Υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση η καταλληλότητα του κτιρίου θα αξιολογηθεί με βάση και την επάρκεια
χώρων σε σχέση με την εξασφάλιση της κατάλληλης διαρρύθμισης των χώρων.
Η Επιτροπή Καταλληλότητας αξιολογώντας τις προσφορές, μπορεί κατά την απόλυτή κρίση
της να απορρίψει ακίνητα τα οποία στερούνται κατάλληλης διαρρύθμισης και ο εκμισθωτής δεν
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ή συμπληρώσεις,
διατηρώντας πάντως το δικαίωμα να αποδεχθεί προσφορά με σχετικά περιορισμένες ελλείψεις εάν
αυτές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο.
Ειδικότερα, η προσφερόμενη διαρρύθμιση θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. 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.
2. Οι χώροι θα πρέπει να είναι προστατευμένοι και ασφαλείς, έναντι πιθανής διάρρηξης. Εάν
βρίσκονται σε ισόγειο χώρο, αυτός θα πρέπει να είναι αυξημένης ασφάλειας και όσο το δυνατόν
προστατευμένος (π.χ. με πόρτα και κουφώματα ασφαλείας, προστατευτικά ρολά ασφαλείας σε
τζαμαρίες και κουφώματα ή/και συναγερμό κ.λπ.). Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα που υπάρχει
δυνατότητα πρόσβασης από διερχόμενους, πρέπει να υπάρχουν κιγκλιδώματα ασφαλείας
σταθερά.
3. Εάν οι προσφερόμενοι χώροι βρίσκονται σε όροφο, θα πρέπει υποχρεωτικά να
εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από ανελκυστήρα/ες.
4. Οι λοιποί χώροι βοηθητικής χρήσης που θα εξυπηρετήσουν την αποθήκευση του αρχείου
και του εξοπλισμού (γραφικής ύλης, υλικών κ.λπ.) 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. Η ύπαρξη υπογείων χώρων αποθήκευσης είναι
επιθυμητή.
5. Οι χώροι εξυπηρέτησης του κοινού (υποδοχή, γκισέ συναλλαγών κ.λπ.) πρέπει να
βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο χωρίς εμπόδια.
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6. Σε όλους τους χώρους θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση με
ηλεκτρικούς πίνακες επαρκούς ισχύος.
7. Οι χώροι ιατρείων, θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι για τον σκοπό που
προορίζονται. Θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση με
νιπτήρα και αναμεικτική μπαταρία με παροχή θερμού και κρύου νερού και αποχέτευση.
Σε κάθε ιατρείο-εξεταστήριο θα τοποθετηθεί ερμάριο από μελαμίνη με δίφυλλο ανοιγόμενο
πορτάκι, ενδεικτικών διαστάσεων π=0,80mΧυ=0,80mΧβ=0,60m που θα φέρει χωνευτό
περσελάνινο νιπτήρα μιας γούρνας. Ο τοίχος πάνω από το ερμάριο θα επενδυθεί με τέσσερις
σειρές κεραμικά πλακάκια χωρίς ανάγλυφες όψεις και με συνεχείς αρμούς.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική παροχή (πρίζα) για την σύνδεση ψυκτικού θαλάμου
για τη συντήρηση εμβολίων.
8. Οι χώροι εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων, είναι επιθυμητό να βρίσκονται σε
αίθουσες διαρρυθμισμένες με σταθερά ή κινητά χωρίσματα. Εντούτοις και ελεύθεροι
διαρρύθμισης χώροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, με συμπληρωματικές διαρρυθμίσεις
από κινητά χωρίσματα που θα τοποθετούσε ο εκμισθωτής χωρίς να αποκλείεται και η δημιουργία
συμπληρωματικών διαρρυθμίσεων από ελαφρά χαμηλά κινητά χωρίσματα που θα μπορούσε
ενδεχομένως να τοποθετήσει η Υπηρεσία (κατά την κρίση της). Η τοποθέτηση καταλλήλων
ερμαρίων θα μπορούσε να εξυπηρετήσει διαχωρισμό συνεχόμενων χώρων σε συνδυασμό με
ελαφρά διαχωριστικά.
9. Διαμερισμός των χώρων με τοιχοποιία ή διαχωριστικά (πάνελ, γυψοσανίδα, κα) και όπου
υπάρχουν υαλοστάσια θα είναι με διπλά θερμομονωτικά και απορροφητικά τζάμια ώστε να
εξασφαλίζεται η θερμομονωτική επάρκεια περιμετρικά του κτιρίου και πρόσθετη ηχομόνωση
μεταξύ των γραφείων.
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.
10. Τα δάπεδα των γραφείων και των διαδρόμων μπορούν να είναι μαρμάρινα, κεραμικά,
ξύλινα ή επενδυμένα (κατά προτίμηση Linoleum). Δεν 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.
11. Οι χώροι στάθμευσης (εάν υπάρχουν και προσφέρονται προς εκμίσθωση) μπορεί να είναι
οπουδήποτε εντός του κτιρίου (υπόγειο, Πυλωτή, ακάλυπτος) ή ακόμα και σε όμορο οικόπεδο (ή
έστω σε πολύ κοντινή απόσταση).
12. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως απαγορεύεται να υπάρχει στο ακίνητο που
βρίσκεται το μίσθιο κεραία κινητής τηλεφωνίας.
13. Όλα τα σχέδια κατόψεως των ορόφων με την υπάρχουσα και προτεινόμενη διαρρύθμιση
είναι επιθυμητό να υποβληθούν και σε ψηφιακή μορφή (Auto Cad).
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Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις ενδεικτικές απαιτήσεις τετραγωνικών μέτρων:

α/α

1
2

Χώρος

Γραφείο – Εξεταστήριο
Ιατρού
Γραφείο – Εξεταστήριο
Παιδιάτρου

Ελάχιστη
Ωφέλιμη
Επιφάνεια
(τμ)

Ελάχιστες
Ωφέλιμες
Διαστάσεις
(μ)

10,00

2,80

10,00

2,80

Παρατηρήσεις

Α) Με ιδιαίτερο W.C. 1.50τμ.
Β) Ιδιαίτερη αναμονή 5,00 τμ.

3

Γραφείο Κοινωνικού
Λειτουργού

10,00

2,80

4

Γραφείο Νοσηλευτών –
Επισκεπτών Υγείας

12,00

2,80

5

Γραμματεία – Αρχείο

6,00

6

Αίθουσα Αναμονής

4,00

2,50

Ανά Ιατρείο

7

W.C. Επισκεπτών

3,00

1,10

Χ2 (ανδρών και γυναικών)

8

W.C. Προσωπικού

1,50

0,90

Χ2 (ανδρών και γυναικών)

3,50

1,50

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
προσβασιμότητας

9

W.C. AμεA

Ανεξάρτητοι χώροι ή ενιαίοι

10

Αποθήκη υλικού

-

-

Ερμάρια-Ράφια

11

Αποθήκη ειδών
καθαριότητας

-

-

Ερμάρια-Ράφια
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
5.1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Θα πρέπει να υπάρξει, προσαρμογή της προσφερόμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης στη
διαρρύθμιση και τις ανάγκες που προκύπτουν από τη διαρρύθμιση της κτιριολογικής μελέτης ή θα
υποδείξει η Υπηρεσία.
Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία
όλων των χώρων (επάρκεια παροχών ρεύματος, καλωδιώσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων), ως
ακολούθως:
•

Επαρκής παροχή ρεύματος, κατά προτίμηση τριφασική, ομοιόμορφα κατανεμημένη σε κάθε
χώρο. Προβλέπονται δύο θέσεις εργασίας ανά χώρο που η καθεμία περιλαμβάνει: Τουλάχιστον
ένα ρευματοδότη SCHUKO παροχής από ∆ΕΗ και ένα διπλό ρευματοδότη τηλεφώνου-δικτύου
υπολογιστών (voice–data). Είναι επιθυμητή η ύπαρξη δύο γραμμών ηλεκτροδότησης σε κάθε
χώρο ιατρείου ή θέση εργασίας, εκ των οποίων η μια είναι επιθυμητό να εξυπηρετείται από UPS.
Γενική αρχή είναι μέχρι και 4 άτομα η ύπαρξη τουλάχιστον μίας (1) επιπλέον “θέσης εργασίας”.
Έτσι για παράδειγμα σε χώρο 3 ατόμων θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) “θέσεις
εργασίας” ενώ σε χώρο με 5 άτομα τουλάχιστον επτά (7) “θέσεις εργασίας”.

•

Η καλωδίωση των ασθενών ρευμάτων θα είναι δομημένη κατηγορίας 5e ή ανώτερης. Τα καλώδια
θα συγκεντρώνονται σε κεντρικό σημείο κάθε ορόφου και θα καταλήγουν σε ειδικό επίτοιχο ή
επιδαπέδιο rack και θα τερματίζονται σε αριθμημένες θέσεις του patch panel. Οι πρίζες
τηλεφώνων και μεταφοράς δεδομένων (Data) θα είναι RJ45. O ενεργός εξοπλισμός
πληροφορικής (τηλεφωνικό κέντρο, switch) δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του εκμισθωτή.
Επίσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη τηλεφωνικών γραμμών (οπτική ίνα ή χαλκός). Όλες οι
εργασίες που απαιτούνται για τα δίκτυα τηλεφωνίας και data θα γίνονται σε συνεννόηση με την
Δ/νση Πληροφορικής της 4ης Υ.ΠΕ. Με το πέρας των εργασιών απαιτείται βεβαίωση πιστοποίηση του συστήματος.

•

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι χωνευτές εντός των διαχωριστικών ή εξωτερικών τοίχων ή επίτοιχες
εντός πλαστικών καναλιών, του μικρότερου αναγκαίου ύψους ή κατακόρυφα όπου χρειασθεί. Το
πλαστικό κανάλι καλωδίων θα περιλαμβάνει απαραιτήτως διπλό καπάκι και διαχωριστικό μεταξύ
ασθενών και ισχυρών ρευμάτων.

•

Όλοι οι πίνακες θα διαθέτουν δυνατότητα εφεδρικών παροχών. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα
περιλαμβάνει οπωσδήποτε: Γενικές συντηκτικές ασφάλειες, Γενικό διακόπτη, διακόπτη διαφυγής
έντασης 30mA.

•

Φωτιστικά σώματα ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής όπου θα χρησιμοποιηθούν
ειδικά αυτόνομα φωτιστικά σώματα φθορισμού "συνεχούς φωτισμού" με σήμανση.

Επίσης, ο φωτισμός θα είναι ομοιόμορφος και επαρκής για την τελική διαρρύθμιση των
χώρων. Θα προτιμηθούν φωτιστικά οροφής με λαμπτήρες φθορισμού, είτε με λαμπτήρες
εξοικονόμησης ενέργειας που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσουν τυχόν
υφιστάμενους λαμπτήρες πυράκτωσης.
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Ο φωτισμός των χώρων θα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008
(ΦΕΚ1122Β/17-06-08).
Με το πέρας όλων των εργασιών όλες οι εγκαταστάσεις θα πιστοποιούνται με υπεύθυνη
δήλωση από τον εγκαταστάτη-συντηρητή για το ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν
κατασκευασθεί με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και λειτουργίας βάσει του προτύπου
ΕΛΟΤ HD384 και ότι επαρκούν για τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου και θα χορηγηθεί ,με
ευθύνη του ιδιοκτήτη, σχετικό ηλεκτρολογικό σχέδιο και υπεύθυνες δηλώσεις για τη σύνδεση με
τη Δ.Ε.Η.

5.2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής θέρμανση και ψύξη σε όλους τους χώρους με δυνατότητα
αυτόνομης λειτουργίας ανά γραφείο.
Εφόσον οι χώροι δεν κλιματίζονται, εξαερίζονται και αερίζονται επαρκώς, ο ιδιοκτήτης
υποχρεωτικά 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.
Το ακίνητο θα διαθέτει εγκατάσταση θέρμανσης, αυτόνομη ή κεντρική, κατά προτίμηση
φυσικό αέριο (όπου υπάρχει σύνδεση μ’ αυτό) ή πετρελαίου ή αντλίες θερμότητας.
Τα θέματα που αφορούν στον αερισμό των κτιρίων καθορίζονται από το άρθρο 11 του
κτιριολογικού κανονισμού που προβλέπει ότι: «φυσικό αερισμό –άμεσο ή έμμεσο-πρέπει να έχουν
όλοι οι χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται οι χώροι κύριας χρήσης των
ειδικών κτιρίων και δομικών έργων 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».
Η ύπαρξη εγκατάστασης μηχανικού αερισμού είναι υποχρεωτική για χώρους συγκέντρωσης
κοινού που δεν διαθέτουν άμεσο φυσικό εξαερισμό.
Στους χώρους γραφείων και ιατρείων θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα ανοιγόμενο
παράθυρο.
Με το πέρας όλων των εργασιών όλες οι εγκαταστάσεις θα πιστοποιούνται με υπεύθυνη
δήλωση από τον εγκαταστάτη-συντηρητή για το ότι οι εγκαταστάσεις έχουν κατασκευασθεί με
τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και λειτουργίας και ότι επαρκούν για τις ανάγκες
λειτουργίας του χώρου.

5.3 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Το κτίριο πρέπει να παραδίδεται συνδεδεμένο με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της
πόλης.
Σε όλους τους νιπτήρες και νεροχύτες απαιτείται ζεστό νερό. Αυτό θα εξασφαλίζεται μέσω
μπόϊλερ διπλής ενέργειας ή ηλιακού/ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.
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Σε κάθε νιπτήρα θα τοποθετούνται καθρέπτης διαστάσεων 36cmx48cm, σαπουνοθήκη, διπλό
άγκιστρο και εταζέρα 60cm. 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 εγκατάσταση αποχέτευσης θα περιλαμβάνει κατάλληλες σωληνώσεις & για τον εξαερισμό
του αποχετευτικού δικτύου.
Σε παλαιά κτίρια, είναι υποχρεωτικός ό έλεγχος και η αποκατάσταση φθορών των δικτύων
ακαθάρτων και ομβρίων και η επέκτασή τους εάν αυτή απαιτείται.
Με το πέρας όλων των εργασιών όλες οι εγκαταστάσεις θα πιστοποιούνται με υπεύθυνη
δήλωση από τον εγκαταστάτη-συντηρητή για το ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις έχουν
κατασκευασθεί με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και λειτουργίας και ότι επαρκούν για τις
ανάγκες λειτουργίας του χώρου.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το εκμισθούμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ, το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
που θα ανταποκρίνεται στην προβλεπόμενη διαρρύθμιση και χρήση για την οποία προορίζεται.
Αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Πιστοποιητικό, ή αν το
Πιστοποιητικό αυτό έχει λήξει, θα πρέπει να ζητηθεί ανανέωσή του για την προβλεπόμενη
διαρρύθμιση και χρήση πριν ή και μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και η
έγκριση από την Πυροσβεστική πρέπει να γίνουν πριν την παράδοση του μισθίου για χρήση.
Τα φορητά πυροσβεστικά μέσα θα διατεθούν από τον εκμισθωτή και θα έχει
πραγματοποιηθεί συντήρηση αυτών το πολύ 3 μήνες πριν την τελική ημερομηνία παραλαβής του
ακινήτου.

7. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας τους. Για
κάθε ανελκυστήρα θα πρέπει ο εκμισθωτής να προσκομίσει το Πιστοποιητικό Εγκατάστασης
Ανελκυστήρα του Φορέα Πιστοποίησης και (για έναν τουλάχιστον) για χρήση από ΑμεΑ., και
την άδεια λειτουργίας του.

8. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ W.C.
Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχει W.C. στο χώρο του παιδιατρικού, δύο

W.C.

υπάλληλων και ένα W.C. κοινού – ΑμεΑ.
Κάθε W.C. θα διαθέτει λεκάνη, νιπτήρα, καθρέπτη, σαπουνοθήκη και χαρτοθήκη και θα
υπάρχει, παροχή ζεστού και κρύου νερού (ιδιαίτερα αν υφίσταται, σε ιατρεία).
Οι νιπτήρες μπορεί να είναι στον ίδιο χώρο με τα W.C. ή σε χωριστό προθάλαμο. Οι
ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του αποχωρητηρίου πρέπει να είναι 1,00mΧ1,20m καθώς και
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του προθαλάμου του, δηλαδή εμβαδόν αποχωρητηρίου και προθαλάμου τουλάχιστον 2,5m².
Εφόσον στο κτίριο υπάρχουν ήδη κατασκευασμένα W.C. γίνονται αποδεκτά τα υπάρχοντα ως
προς τις διαστάσεις.
Για τα W.C. ΑμεΑ, βλέπε σχετική παράγραφο.

9. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η κατάσταση στην οποία θα παραδοθεί το μίσθιο πρέπει να επιτρέπει την άμεση
χρησιμοποίησή του. Κατά συνέπεια, ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβεί σε τυχόν απαιτούμενες
εργασίες χρωματισμών των τοίχων, οροφών, κουφωμάτων, σιδηρών επιφανειών κ.λπ., εάν τούτο
απαιτείται, με οικολογικά χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας πριν την παράδοση του μισθίου.

