
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΥΡΟΥ  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ  

 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές απευθείας 

από τους ενδιαφερόμενους για μίσθωση ακινήτου,  για την στέγαση 

του Υπ/ρείου Αμοργού, διάρκειας 10 ετών,  εντός και πλησίον των 

οικισμών Χώρας και Καταπόλων Αμοργού.  

 

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των ακινήτων  είναι: 

 

: 

 

-  Ισόγειος χώρος μικτής επιφάνειας 64m2 εκ των οποίων 

ωφέλιμη επιφάνεια θα είναι περίπου 50m2 . Επιπλέον 

απαιτείται επιφάνεια περιφραγμένου περιβάλλοντος χώρου 

60m2 περίπου για υπαίθρια αποθήκη και χώρο στάθμευσης  

 

-  Να είναι ετοιμοπαράδοτα και να ικανοποιούν  τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 

Πολεοδομική και Κτιριοδομική Νομοθεσία καθώς και από τις 

ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη χρήση που τα 

προορίζει  η Εταιρεία (κτίρια  γραφείου –  αποθήκης).  

 

-  Να είναι κατά προτίμηση αυτοτελή και σε καλή κατάσταση.  

 

-  Να διαθέτουν κατά προτίμηση αυτόνομο σύστημα 

κλιματισμού – θέρμανσης, πυρασφάλεια, καθώς και τις 

απαραίτητες εγκαταστάσεις για την λειτουργία τους.  

 

-  Η είσοδος θα πρέπει να είναι κατάλληλη και για άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες.  

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από:  

 

  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σύμφωνα με την οποία ο 

ιδιοκτήτης δεσμεύεται ότι:  

α) με δική του μέριμνα και δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη τη 

Νομοθεσία και τις εργασίες διαρρυθμίσεων που θα εκτελεσθούν για 

τη στέγαση της Υπηρεσίας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και 

μέσα πυρασφάλειας στο ακίνητο και θα εκδώσει Πιστοποιητικό 

Πυρασφάλειας.  

β) με δική του μέριμνα και δαπάνη θα εκδοθούν τα Πιστοποιητικά 

Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου κατά ΚΕΝΑΚ, καθώς και ότι  θα 

επικαιροποιηθεί ή επανεκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη 

(ΥΔΕ) για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, σύμφωνα με τη νέα 

διαμόρφωση των χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

γ) δυνατότητα άμεσης διάθεσης επικαιροποιημένων αντιγράφων όλων 

των εγκεκριμένων από την πολεοδομία μελετών εφόσον αυτές 

ζητηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ.  



  Επικυρωμένο αντίγραφο πολεοδομικής αδείας του κτηρίου 

καθώς και επικαιροποιημένα φωτοαντίγραφα των εγκεκριμένων από 

την πολεοδομία , τοπογραφικού διαγράμματος , κατόψεων  και τομών.      

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 12μήνου, όπως αυτός ανακοινώνεται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)  

  Οι φάκελοι που θα περιέχουν τις προσφορές πρέπει να είναι 

σφραγισμένοι και να φέρουν την  ένδειξη:  

ΠΡΟΣ:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» .  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ –  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΤΚ 84100  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ»  

ΔΙΑΚΗΡYΞΗ ΑΡΙΘ.1/ΠΕΡ.ΣΥΡΟΥ/Υ/Κ ΑΜΟΡΓΟΥ  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο,  Διεύθυνση,  Τηλέφωνο).  

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι  10/10/2016  και ώρα  14:00 . 

 

Σημείωση:  

 

-  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και 

κατά την απόλυτη κρίση του την παράταση ή την αναστολή 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, την επανάληψη 

ή την ματαίωση του διαγωνισμού αυτού και την πρόκριση 

οποιουδήποτε από τα ακίνητα που θα προσφερθούν. Επίσης 

ενδέχεται να ζητήσει την εσωτερική αναμόρφωση και 

προσαρμογή του ακινήτου που θα επιλέξει με γνώμονα την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του. 

 

-  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 καταβάλει μεσιτική αμοιβή ή άλλου είδους 

προμήθεια στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης.  

 

-  Διευκρινίζεται ότι  ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καταβάλει εγγύηση 

μισθώματος και όσον αφορά το χαρτόσημο του μισθώματος 

αποδέχεται  την εξ ημισείας καταβολή του με τον ιδιοκτήτη.  

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2281082414 (αρμόδιος κ. Μ. Κωβαίος).  


