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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΣΜ/210102/2021 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Περραιβού 

20 και Καλλιρρόης 5, δια του Κλιμακίου Στεγαστικής Μέριμνας (ΚΣΜ), που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Διαμαντοπούλου, αριθμός 10, προβαίνει σε δημόσιο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγορών Μισθώσεων Ανταλλαγών και 

Δωρεών Ακινήτων (ΦΕΚ 415/30.5.89 Τεύχος Δεύτερο) όπως ισχύει,  με σκοπό τη 

μίσθωση ακινήτου στην Αθήνα για στέγαση Υπηρεσιών της. 

 

Ως εκ τούτου η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από τους 
ενδιαφερόμενους, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για μίσθωση 

ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Τομέα Κατασκευών και Συντηρήσεων Δικτύου 

(ΤΚΣΔ), της Περιοχής Αθήνας και του Πρακτορείου Αθήνας, της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Αττικής, διάρκειας εννέα (9) ετών. 

 

Το ακίνητο που θα προσφερθεί θα πρέπει: 
 

 Να βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς ή και εντός ζώνης πλάτους 500μ. εκατέρωθεν 

αυτής, από την περιοχή «Γκάζι» έως την οδό Χαμοστέρνας. 

 Να έχει μεικτή επιφάνεια  ανωδομής  4.500τ.μ., εκ των οποίων 1.700τ.μ. - 2.400τ.μ. 

να είναι στο ισόγειο για χρήση αποθηκών και για στέγαση του τεχνικού προσωπικού. 

 Να έχει υπόγειους χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 360τ.μ. περίπου για χρήση αρχείων 

και αποθηκών.  
 Να διαθέτει χώρους στάθμευσης επιφάνειας 2.500τ.μ. περίπου, κατάλληλων 

διαστάσεων, για υπηρεσιακά οχήματα διαφόρων μεγεθών (επιβατηγά, ημιφορτηγά, 

φορτηγά, καλαθοφόρα, γερανοφόρα, κλπ.) και για οχήματα προσωπικού / 

επισκεπτών. Οι χώροι αυτοί μπορούν να βρίσκονται εξ' ολοκλήρου σε κατάλληλα 

περιφραγμένο περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου ή εναλλακτικά τα 1.000τ.μ. να 

βρίσκονται σε υπόγειο χώρο του κτηρίου και τα υπόλοιπα 1.500τ.μ. στον 
περιβάλλοντα χώρο αυτού.  

 

Επίσης το ακίνητο θα πρέπει: 

 Να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Πολεοδομική 

Νομοθεσία καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη χρήση που 

προορίζεται. 

 Να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο, υπό την έννοια της αποκλειστικής χρήσης του 
ακινήτου από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 Να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 

Ειδικότερα, δεν πρέπει να υπάρχουν φθορές και βλάβες στα δομικά στοιχεία του 

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

 Να διαθέτει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες και τις αντίστοιχες εγκεκριμένες 

από την αρμόδια Πολεοδομία Μελέτες (Αρχιτεκτονική - Στατική - Η/Μ 
Εγκαταστάσεων). 

Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτων τμημάτων ή τμημάτων του ακινήτου με αλλαγή 

χρήσης, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις πολεοδομικές άδειες, αυτά θα πρέπει να 

έχουν τακτοποιηθεί ή να ευρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίησης, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να είναι ετοιμοπαράδοτο ή να υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθεί το αργότερο 
εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μίσθωσης 

Ακινήτου. 
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 Να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία ίση ή ανώτερη από Γ, σύμφωνα με το 

σχετικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. 

 Να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης και εγκατεστημένο σύστημα 

κλιματισμού/θέρμανσης.  
 Οι προσφερόμενοι χώροι για χρήση γραφείων να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα 

δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας 6, πιστοποιημένο δίκτυο γειώσεων και σύστημα 

αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS). 

 Να έχει κατά προτίμηση διαμερισμάτωση με κινητά ή ελαφρού τύπου χωρίσματα, 

ώστε να είναι εύκολη η αλλαγή της διαρρύθμισης των χώρων. 

 Να καλύπτει τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ). 
 

Επισημαίνεται ότι, τυχόν επεμβάσεις που απαιτηθούν προκειμένου το προσφερόμενο 

ακίνητο να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») ο 
οποίος θα φέρει την ένδειξη: 

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, 3ος όροφος, 117 43 ΑΘΗΝΑ 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΙΘ. ΚΣΜ/210102/2021 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) 

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην προαναφερόμενη 

Διεύθυνση. 

 

Κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 
1. Πίνακα Περιεχομένων Φακέλου Προσφοράς 

2. Φύλλο όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και τυχόν 

εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου του: ονοματεπώνυμο, ή επωνυμία αν πρόκειται 

για εταιρεία, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3. Τεύχος που θα περιλαμβάνει περιγραφή του ακινήτου και χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες. Στην περιγραφή θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του 

ακινήτου, οι οδικές και συγκοινωνιακές προσβάσεις, το έτος κατασκευής, ο 
αριθμός οικοδομικής αδείας, τυχόν δηλώσεις ένταξης στην Νομοθεσία περί 

τακτοποίησης αυθαιρέτων ή βεβαιώσεις περαίωσης της διαδικασίας 

τακτοποίησης, ο αριθμός των ορόφων καθώς και η κατανομή των 

προσφερόμενων για μίσθωση επιφανειών ανά όροφο, πληροφορίες για τη δομή 

και την κατασκευή του κτηρίου κλπ. 

4. Οικονομική Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται τόσο το ζητούμενο μηνιαίο 
μίσθωμα, όσο και ανάλυσή του για τους χώρους ανωδομής, υπογείων και 

θέσεων στάθμευσης. Η Οικονομική Προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι αποδέχεται 

να παραμείνει το μηνιαίο μίσθωμα σταθερό κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της 

μίσθωσης και μετά την παρέλευσή τους να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά 
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ποσοστό 75% της μεταβολής του ΔΤΚ του τελευταίου 12μηνου, όπως αυτός 

ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

5. Αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας του κτηρίου (όπως και αντίγραφα των 

δηλώσεων ένταξης στη Νομοθεσία περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, σε 
περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων τμημάτων, ή των βεβαιώσεων περαίωσης της 

διαδικασίας τακτοποίησης), καθώς και αντίγραφα των εγκεκριμένων από την 

Πολεοδομία Τοπογραφικού Διαγράμματος,  Διαγράμματος Κάλυψης και 

πλήρους σειράς σχεδίων Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 

6. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας του κτηρίου υπογεγραμμένη από δύο 

διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ. 

7. 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 

τυχόν εργασίες διαρρυθμίσεων που θα εκτελεσθούν για τη στέγαση των 

Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα εξασφαλίσει 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 και Περιοδικού Ελέγχου Ανελκυστήρα 

και θα επικαιροποιηθεί ή θα επανεκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη 

(ΥΔΕ) για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, σύμφωνα και με ενδεχόμενη 

νέα διαμόρφωση των χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. 
γ) θα προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εγκεκριμένων από την 

Πολεοδομία μελετών του κτηρίου (Αρχιτεκτονική - Στατική - Η/Μ  

Εγκαταστάσεων κλπ.) κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού Μίσθωσης. 

 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 21.5.2021 και ώρα 15:30 κατά τις εργάσιμες 

ημέρες από 8:30 έως 15:30.  
 
Σημειώσεις: 
 

- Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα, και κατά την 

απόλυτη κρίση της, 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). 

 

- Μεσιτικά γραφεία δεν αποκλείονται, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όμως δεν καταβάλλει μεσιτική 
αμοιβή ή άλλου είδους προμήθεια στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. Οιαδήποτε 

τέτοιου είδους αμοιβή, τα μεσιτικά γραφεία δύνανται να διεκδικήσουν μόνο από 

τους Ιδιοκτήτες. 

 

- 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. 

 

- Η υποβολή προσφορών συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των 

συμμετεχόντων όλων ανεξαιρέτως των όρων της παρούσας Διακήρυξης. 

 

- Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2109090320 κα Π. Μαυρίκη και 

     2109090321 κα Κ. Τοτού.   


