
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΟΑΕΣΜ/180101/2018 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΚΣΔ)  
ΤΗΣ ΔΠΑ 

 
 

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

νέργειας) δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από ιδιοκτήτες, για 
μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Τομέα Κατασκευών και Συντη-

ρήσεων Δικτύου (ΤΚΣΔ) της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, διάρκειας 12 
ετών, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότη-
τες της Περιφέρειας Αττικής ως ακολούθως: 

 
Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Δήμος Βύρωνα, Δήμος Γαλα-

τσίου, Δήμος Δάφνης – Υμηττού, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ηλιούπολης, 
Δήμος Καισαριανής, Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. 
Νότιος Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος Αλίμου, Δήμος Ελ-

ληνικού – Αργυρούπολης, Δήμος Καλλιθέας, Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, 
Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος Παλαιού Φαλήρου. 

Βόρειος Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δήμος Αμαρουσίου, 
Δήμος Βριλησσίων, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Λυκόβρυσης 

– Πεύκης, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Νέας Ιωνίας, Δήμος Παπάγου – 
Χολαργού, Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Δή-
μος Χαλανδρίου. 

Δυτικός Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίων Αναργύρων 
– Καματερού, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Ιλίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πε-

τρούπολης, Δήμος Χαϊδαρίου. 
Πειραιώς: Δήμος Πειραιώς, Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δήμος 
Κορυδαλλού, Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Δήμος Περάματος. 

Δυτικής Αττικής: Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου. 
Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών. 

 
Το ζητούμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε θέση, ώστε να εξασφαλίζεται 
η απρόσκοπτη προσέγγισή του από τα βαρέα οχήματα και τα μηχανήματα 

της Υπηρεσίας. 
Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθεί θετικά η θέση του ακινήτου, εφόσον αυτό 

είναι πλησίον κύριων συγκοινωνιακών αξόνων ή/και σταθμών Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς. 
 

Το ακίνητο που θα προσφερθεί θα πρέπει: 
 να έχει συνολική μικτή επιφάνεια στεγασμένων χώρων 2.500 τμ πε-

ρίπου εκ των οποίων:  
- 2.100 τμ περίπου, που προορίζονται για χρήση αποθηκών, συνερ-

γείων και  αποδυτηρίων, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισόγειο χώρο, 

το ήμισυ περίπου του οποίου πρέπει να έχει ελεύθερο ύψος 5 μ 
και 

- 400 τμ περίπου, που προορίζονται για χρήση γραφείων, είναι δυ-
νατόν να βρίσκονται σε δύο (2) το πολύ επίπεδα. 

 να διαθέτει περιφραγμένο υπαίθριο χώρο 2.000 τμ κατ’ ελάχιστον, 

για την κίνηση και στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημά-
των.  



Το σχήμα του υπαίθριου χώρου πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέ-
πει ευχερείς ελιγμούς βαρέων οχημάτων. 

 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει και την περίπτωση που ο 

ως άνω ζητούμενος περιφραγμένος υπαίθριος χώρος, μπορεί να είναι όμορο 
με το κτήριο των 2.500 τμ οικόπεδο, ιδιοκτησίας όμως του ιδίου ιδιοκτήτη. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου να έχει το 

δικαίωμα υπομίσθωσης του όμορου οικοπέδου. 
Το δικαίωμα υπομίσθωσης θα προκύπτει από σχετική προϋπογεγραμμένη 

σύμβαση μίσθωσης μεταξύ των δύο ιδιοκτητών, με διάρκεια υπομίσθωσης 
ίδια με τη βασική μίσθωση (12ετία), η οποία σύμβαση θα περιλαμβάνεται 
στο φάκελο προσφοράς. 

 
Επιπλέον το ακίνητο θα πρέπει: 

 Να είναι αυτοτελές ή να υπάρχει δυνατότητα αυτοτελούς λειτουργίας του 
και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 
Ειδικότερα, δεν πρέπει να υπάρχουν φθορές και βλάβες στα δομικά στοι-

χεία του κτηρίου από σεισμό, διαβρώσεις, καθιζήσεις, πυρκαγιά και κάθε 
άλλη αιτία. 

 Να είναι ετοιμοπαράδοτο ή να υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθεί το αρ-
γότερο εντός 5μήνου και να ικανοποιεί, για τη χρήση που προορίζεται, τις 

προϋποθέσεις / όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα Πολεοδομική 
και Κτηριοδομική Νομοθεσία, καθώς και από τη Νομοθεσία για την ασφά-
λεια και υγιεινή της εργασίας. 

Επιθυμητό είναι οι προσφερόμενοι χώροι για χρήση γραφείων να είναι 
χωρίς διαμερισμάτωση, να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού / θέρμανσης 

και δομημένη καλωδίωση κατηγορίας 6. 
 Να διαθέτει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες και τις αντίστοιχες ε-

γκεκριμένες από την αρμόδια Πολεοδομία Μελέτες (Αρχιτεκτονική - Στα-

τική - Η/Μ  Εγκαταστάσεων). 
Σε περίπτωση τυχόν ύπαρξης αυθαιρέτων τμημάτων ή τμημάτων του α-

κινήτου με αλλαγή χρήσης, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις πολεοδο-
μικές άδειες, αυτά θα πρέπει να έχουν ήδη τακτοποιηθεί σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα μετά από σχετική αίτηση 

του ιδιοκτήτη του προκρινόμενου ακινήτου και προς διευκόλυνσή του, να 
χορηγήσει προκαταβολή ύψους μέχρι έξι (6) μηνιαία μισθώματα κατ’ ανώ-
τατο όριο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση του ακινήτου στο 

ως άνω χρονικό διάστημα, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  
Το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί έντοκα, με επιτόκιο το επιτόκιο euribor έξι 

(6) μηνών που ισχύει δύο (2) ημέρες πριν την υπογραφή του Συμφωνητι-
κού Αναγνώρισης Χρέους μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οφειλέτη, πλέον οκτώ 
(8) ποσοστιαίων μονάδων. 

Η παρακράτηση του ποσού θα γίνει από τα καταβαλλόμενα μηνιαία μισθώ-
ματα, εντός διαστήματος δύο (2) ετών από τη χορήγηση της ως άνω προκα-

ταβολής.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

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



γραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία τοπογραφικού διαγράμμα-
τος, κατόψεων και τομών. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης 
διάθεσης επικυρωμένων αντιγράφων όλων των εγκεκριμένων από την 

Πολεοδομία Μελετών του κτηρίου (Αρχιτεκτονική - Στατική - Η/Μ  Εγκα-
ταστάσεων κλπ.), εφόσον αυτές ζητηθούν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας του κτηρίου υπογεγραμμένη από δύο δι-

πλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ. 
 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 με δαπάνες της 

μισθώτριας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη στέγαση της Υπηρεσίας, θα λάβει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας στο ακίνητο και θα εκ-

δώσει το σχετικό Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. 
β) με δική του μέριμνα και δαπάνη θα εκδοθούν τα Πιστοποιητικά Ενερ-

γειακής Απόδοσης του κτηρίου κατά ΚΕΝΑΚ και Περιοδικού Ελέγχου 

Ανελκυστήρα (εφόσον διαθέτει το κτήριο), και θα επικαιροποιηθεί ή 
επανεκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για την ηλε-

κτροδότηση του ακινήτου, σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση των χώ-
ρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με την οποία ο ιδιο-
κτήτης / εκμισθωτής αποδέχεται ότι η μισθώτρια ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαι-
ούται να καταγγείλει λόγω μεταμέλειας την υπόψη μίσθωση μετά την 

παρέλευση 3ετίας από τη σύναψή της. 
 

Επίσης οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: 
 Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη και του 

τυχόν εκπροσώπου του.  

 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 ανα-

κοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 
 

Οι φάκελοι που θα περιέχουν τις προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένοι 
και να φέρουν την ένδειξη: 
 

 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, 4ος όροφος, 117 43 ΑΘΗΝΑ 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΚΣΔ) ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. ΔΟΑΕΣΜ/180101/2018 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 23 Απριλίου 2018 και ώρα 16:00. 

 



Σημείωση: 
 

- Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 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 Εμπο-
ρικές Μισθώσεις (Π.Δ. 34/95, Ν. 2741/99, Ν. 4242/2014). 

- Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν καταβάλλει μεσιτική αμοιβή ή άλλου είδους προμήθεια 
στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. 

- Διευκρινίζεται ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν καταβάλλει εγγύηση μισθώματος και 

όσον αφορά το χαρτόσημο του μισθώματος αποδέχεται την εξ ημισείας 
καταβολή του με τον ιδιοκτήτη. 

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


