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ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΔΠΑ 
 

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

κής Ενέργειας) δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές αποκλει-
στικά από ιδιοκτήτες, για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Μο-

νάδων της Περιοχής Φιλοθέης - Κηφισιάς της Διεύθυνσης Περιφέρει-
ας Αττικής, διάρκειας 12 ετών, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στην 

περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ΠΑΘΕ, Λαχανά, Λ. Δεκελείας, 
Χαλκίδος, Αγίας Λαύρας, Λ. Ηρακλείου, Τραλλέων, Λ. Βεΐκου, Λ. Κα-

ποδιστρίου, Κ. Παλαιολόγου, Χαλανδρίου, Λ. Μεσογείων, Κλεισθέ-
νους, Αναπαύσεως, Λ. Πεντέλης, Αττική Οδός, Λ. Κηφισίας, Χ. Τρι-

κούπη, Ελαιών, Ιλισίων, ΠΑΘΕ ή και σε απόσταση 100 μ. περίπου 

από τα όρια της παραπάνω περιοχής, όχι όμως προς την αριστερή 
πλευρά της ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς Λαμία. 

 
Το ζητούμενο ακίνητο πρέπει να εξυπηρετείται από ΜΜΜ, κατά προ-

τίμηση σταθερής τροχιάς, ευρισκόμενο σε απόσταση κατά μέγιστο 
400μ από σταθμούς MΕΤΡΟ ή στάσεις λεωφορείων. 

 
Το ακίνητο που θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει συνολική μικτή ε-

πιφάνεια ανωδομής μεγέθους 2.700 τμ ή και ελαφρώς μεγαλύτερη, 
εφόσον αυτή αξιολογηθεί ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας, και να έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης γραφειακών χώ-
ρων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1.750 τμ κατ’ ελάχιστον. Ακόμη 

πρέπει να διαθέτει ωφέλιμους υπόγειους χώρους 1.000 - 1.200 τμ, 
εκ των οποίων 800 – 1.000 τμ αντιστοίχως για χώρους αρχείων – 

αποθηκών και τα υπόλοιπα για στάθμευση οχημάτων που θα εξυπη-

ρετούνται με ράμπα (όχι ανελκυστήρα φορτίου). Επιπροσθέτως το 
ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει επιφάνεια περιφραγμένου περιβάλλο-

ντος χώρου της τάξεως των 1.500 τμ ή και μεγαλύτερη, εφόσον αυ-
τή αξιολογηθεί ότι ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, 

για τη στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων.  
 

Επίσης το ακίνητο θα πρέπει: 
 

 Να είναι αυτοτελές ή να υπάρχει δυνατότητα αυτοτελούς λειτουρ-

γίας του και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 
 Να είναι ετοιμοπαράδοτο ή να υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθεί 

το αργότερο εντός τριμήνου από την υπογραφή του Συμφωνητικού 
Μίσθωσης Ακινήτου και να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προ-

βλέπονται από την ισχύουσα Πολεοδομική και Κτηριοδομική Νομο-
θεσία, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη χρήση 

που προορίζεται. 
 Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού / θέρμανσης. 



 Να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 Να διαθέτει σύστημα δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 6. 

 Να είναι, κατά προτίμηση, χωρίς διαμερισμάτωση, ώστε να είναι 
εύκολη η διαρρύθμιση των χώρων με κινητά χωρίσματα. 

 Να διαθέτει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες και τυχόν βε-
βαιώσεις τακτοποίησης επιφανειών του, καθώς και τις αντίστοιχες 

εγκεκριμένες από την αρμόδια Πολεοδομία Μελέτες (Αρχιτεκτονι-
κή - Στατική - Η/Μ  Εγκαταστάσεων). 

 
 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 
 

 Επικυρωμένο αντίγραφο της Πολεοδομικής αδείας του κτηρίου και 
τυχόν βεβαιώσεις τακτοποίησης επιφανειών του, καθώς και επικυ-

ρωμένα αντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία τοπο-

γραφικού διαγράμματος, κατόψεων και τομών. 
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με τη δυνατότητα 

άμεσης διάθεσης επικυρωμένων αντιγράφων όλων των εγκεκρι-
μένων 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 Νο-
μοθεσία και τις εργασίες διαρρυθμίσεων που θα εκτελεσθούν 

για τη στέγαση της Υπηρεσίας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα και μέσα πυρασφάλειας στο ακίνητο και  θα εκδώσει Πι-

στοποιητικό Πυρασφάλειας. 

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

κού Ελέγχου Ανελκυστήρα, καθώς και ότι θα επικαιροποιηθεί ή 
επανεκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για την 

ηλεκτροδότηση του ακινήτου, σύμφωνα με τη νέα διαμόρφω-
ση των χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΔΕΔ-

ΔΗΕ. 
 

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 ακινή-
του. 

 Το ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτή-

τη 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 τελευταί-

ου 12μηνου, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατι-
στική 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 & ΣΤΕΓΑ-

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

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕ-
ΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ–ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΔΟΑΕΣΜ/160105/2016 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 
16:00. 

 
Σημείωση: 
 

- Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευαστική περίοδο των εργασιών 
διαρρυθμίσεων, μετά την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού 

Μίσθωσης Ακινήτου, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μή-
νες, 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.  
 

 

 


