
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΑΕΣΜ/160104/2016 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

(ΤΚΣΔ) ΤΗΣ ΔΠΑ 
 

 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας) δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από ιδιο-
κτήτες, για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τομέα Κατασκευών 

και Συντηρήσεων Δικτύου (ΤΚΣΔ) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττι-
κής, διάρκειας 12 ετών, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιο-

χή που περικλείεται από τις οδούς: Ρετσίνα, Κόνωνος, Αλιπέδου, Μι-
κράς Ασίας, Λ. Ποσειδώνος, Ιλισού, Παν. Τσαλδάρη, Σαλαμίνος, Φορ-

νέζη, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ι. Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδ. 
Δηληγιάννη, Δομοκού, Λιοσίων, Σωζοπόλεως, Λ. Ιωνίας, Τσούντα, 

Α/Δ ΠΑΘΕ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Θηβών, Ρετσίνα ή και σε από-

σταση 500 μ. περίπου από τα όρια της παραπάνω περιοχής. 
 

Το ζητούμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε θέση, ώστε να εξασφα-
λίζεται η προσέγγισή του από βαρέα οχήματα. 

Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθεί θετικά η θέση του ακινήτου πλησίον 
κύριων συγκοινωνιακών αξόνων ή/και σταθμών Μέσων Μαζικής Με-

ταφοράς σταθερής τροχιάς. 
 

Το ακίνητο που θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει συνολική μικτή επι-
φάνεια στεγασμένων χώρων, για γραφεία, συνεργεία, αποδυτήρια και 

αποθήκες, 2.500 τμ περίπου σε ισόγειους χώρους, εκ των οποίων τα 
400 τμ περίπου που προορίζονται για γραφεία είναι δυνατόν να βρί-

σκονται, είτε εξ ολοκλήρου είτε τμήμα αυτών, σε δύο (2) επίπεδα (ι-
σόγειο και 1ο όροφο). Από την εναπομένουσα επιφάνεια του ισογείου 

που προορίζεται για χρήση συνεργείων, αποδυτηρίων και αποθηκών, 

το ήμισυ περίπου αυτής θα πρέπει να έχει ελεύθερο ύψος 5 μ. 
Επιπλέον το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει περιφραγμένο υπαίθριο 

χώρο 2.500 τμ περίπου, για την κίνηση και στάθμευση υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων. Το σχήμα του υπαίθριου χώρου πρέπει 

να είναι τέτοιο που να επιτρέπει ελιγμούς βαρέων οχημάτων. 
 

Επίσης το ακίνητο θα πρέπει: 
 

 Να είναι αυτοτελές ή να υπάρχει δυνατότητα αυτοτελούς λειτουργί-
ας του και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

 Να είναι ετοιμοπαράδοτο ή να υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθεί 
το αργότερο εντός 3μήνου και να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις / ό-

ρους που προβλέπονται από την ισχύουσα Πολεοδομική και Κτηριο-
δομική Νομοθεσία, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις 

για τη χρήση που προορίζεται. 



 Να διαθέτει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες και τις αντίστοι-

χες εγκεκριμένες από την αρμόδια Πολεοδομία Μελέτες (Αρχιτε-
κτονική - Στατική - Η/Μ  Εγκαταστάσεων). 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

 
 Επικυρωμένο αντίγραφο της Πολεοδομικής αδείας του κτηρίου, 

καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πο-
λεοδομία τοπογραφικού διαγράμματος, κατόψεων και τομών. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με τη δυνατότητα ά-
μεσης διάθεσης επικυρωμένων αντιγράφων όλων των εγκεκριμέ-

νων από την Πολεοδομία Μελετών του κτηρίου (Αρχιτεκτονική - 
Στατική - Η/Μ  Εγκαταστάσεων κλπ.) εφόσον αυτές ζητηθούν από 

το ΔΕΔΔΗΕ. 
 Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας του κτηρίου υπογεγραμμένη από 

δύο διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σύμφωνα με την οποία ο ιδι-
οκτήτης δεσμεύεται ότι:  

α) με δική του μέριμνα και δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη τη Νομο-
θεσία, τις εργασίες διαρρυθμίσεων, ανακαινίσεων, επισκευών 

και συντηρήσεων που θα εκτελεσθούν με δαπάνες της μισθώ-
τριας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη στέγαση της Υπηρεσίας, καθώς και 

αυτές που απαιτούνται για τα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας στο 
ακίνητο, θα εκδώσει το σχετικό Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. 

β) με δική του μέριμνα και δαπάνη θα εκδοθούν τα Πιστοποιητικά 
Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου κατά ΚΕΝΑΚ και Περιοδικού 

Ελέγχου Ανελκυστήρα (εφόσον διαθέτει το κτήριο), καθώς και 
ότι θα επικαιροποιηθεί ή επανεκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Ε-

γκαταστάτη (ΥΔΕ) για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, σύμ-
φωνα με τη νέα διαμόρφωση των χώρων για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Επίσης οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: 

 
 Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη 

και του τυχόν εκπροσώπου του (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας).  
 Λεπτομερή περιγραφή και διεύθυνση του προσφερόμενου ακινήτου. 

 Το ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη 
ότι αποδέχεται να παραμείνει σταθερό για τρία (3) έτη. Μετά την 

παρέλευση των τριών ετών το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ’ 
έτος κατά ποσοστό 75% της μεταβολής του ΔΤΚ του τελευταίου 

12μηνου, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

 
Οι φάκελοι που θα περιέχουν τις προσφορές πρέπει να είναι σφραγι-

σμένοι και να φέρουν την ένδειξη: 

 



 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙ-

ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, 4ος όροφος, 117 43 ΑΘΗΝΑ 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕ-
ΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

(ΤΚΣΔ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΔΟΑΕΣΜ/160104/2016 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 16:00. 
 

Σημείωση: 
 

- Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευαστική περίοδο των εργασιών 

διαρρυθμίσεων, ανακαινίσεων, επισκευών και συντηρήσεων, μετά 
την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου, η 

οποία δεν θα υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες, δεν θα καταβάλλεται 
μίσθωμα. 

 
- Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά 

την απόλυτη κρίση του την παράταση ή την αναστολή της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση 

της εν λόγω διαδικασίας επιλογής και την πρόκριση οποιουδήποτε 
από τα ακίνητα που θα προσφερθούν. 

 
- Η μισθωτική σύμβαση θα διέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία για 

Εμπορικές Μισθώσεις (Π.Δ. 34/95, Ν. 2741/99, Ν. 4242/2014). 
 

- Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καταβάλλει μεσιτική αμοιβή ή άλλου είδους προμή-

θεια στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. 
 

- Διευκρινίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καταβάλλει εγγύηση μισθώματος 
και όσον αφορά το χαρτόσημο του μισθώματος αποδέχεται την εξ 

ημισείας καταβολή του με τον ιδιοκτήτη. 
 

- Πληροφορίες στα τηλέφωνα Αθήνας: 2109090321 και 2109090324 
κα Κ. Τοτού και κα Ε. Μπακλώρη.  

 


