
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΑΕΣΜ/170101/2017 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 
 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από τους ιδιοκτήτες / εκμισθωτές 
ακινήτων για μίσθωση ακάλυπτου χώρου στάθμευσης οχημάτων, διάρκειας έξι (6) 

ετών με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) ακόμη έτη, που θα πρέπει να βρίσκεται στην 
περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μαντζαγριωτάκη - Ανδρομάχης – Ηλέκτρας - 
Μπουμπουλίνας – Π. Τσαλδάρη - Μαντζαγριωτάκη, στην Καλλιθέα, και σε απόσταση 

100 μ. περίπου από αυτή. 
 

Ο ακάλυπτος χώρος που θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει επιφάνεια 300 τμ – 500 τμ 
και να είναι κατάλληλος για στάθμευση οχημάτων (φορτηγά, επιβατηγά, καλαθοφόρα) 
με δεσμευμένη την πρόσβασή του από την παρακείμενη οδική αρτηρία (απαγόρευση 

στάθμευσης οχημάτων στην είσοδο του ακάλυπτου χώρου), διαθέτοντας ηλεκτρική και 
υδραυλική παροχή. 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

 
 Άδεια λειτουργίας του ακινήτου ως χώρου στάθμευσης οχημάτων (είδος οχημάτων / 

κατηγορίες). 

 Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του ακάλυπτου χώρου. 
 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για τη χρήση που προορίζεται (στάθμευση 

οχημάτων). 
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης / 

εκμισθωτής αποδέχεται ότι η μισθώτρια ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει 

λόγω μεταμέλειας την υπόψη μίσθωση μετά την παρέλευση 3ετίας από τη σύναψή 
της. 

 
Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν: 
 

 Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη / εκμισθωτή και 
του τυχόν εκπροσώπου του (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας).  

 Λεπτομερή περιγραφή και διεύθυνση του προσφερόμενου ακινήτου. 
 Το ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη / εκμισθωτή 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 σφραγισμένοι και να 

φέρουν την ένδειξη: 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, 4ος όροφος, Γραμματεία ΔΟΑΕΣΜ, 117 43 ΑΘΗΝΑ 

 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΟΑΕΣΜ/170101/2017 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 16:00. 

 



 

 
 
                                                                              
   

 

 

 
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 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 προμήθεια στο πλαίσιο 

της παρούσης 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 / εκμισθωτή. 

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

κα Ε. Μπακλώρη.  
 


