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Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας  

Περιοχή Χαλκίδας 

Δύο Δέντρα Δοκός, 34100, Χαλκίδα 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  4/2018 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας) δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές από ιδιοκτήτες, για 

μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Πρακτορείου Ιστιαίας της Περιοχής 
Χαλκίδας, διάρκειας 12 ετών, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη 

εντός πόλεως περιοχή ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των πελατών.  

 

Το ακίνητο που θα προσφερθεί θα πρέπει να έχει συνολική μικτή επιφάνεια 

γραφειακών και λοιπών χώρων 280-300τμ περίπου σε ισόγειο ενιαίο χώρο, ή 
σε δύο (2) το πολύ επίπεδα (ισόγειο και 1ο όροφο), επιφάνεια υπογείου 60τμ 

περίπου και να διαθέτει επιπλέον περιφραγμένο υπαίθριο χώρο επιφανείας 
350τμ περίπου, για την αποθήκευση υλικών αλλά και τη στάθμευση 

υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων. Εναλλακτικά ο υπόγειος χώρος 
μπορεί να συμπεριληφθεί στην ανωδομή. Σε αυτή την περίπτωση το ακίνητο 

θα πρέπει να διαθέτει συνολική μικτή επιφάνεια γραφειακών και λοιπών 
χώρων 350-370τμ περίπου.  

 

Επίσης θα πρέπει: 

 

- Να είναι αυτοτελές ή να υπάρχει η δυνατότητα αυτοτελούς λειτουργίας 

του και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.  

- Να είναι ετοιμοπαράδοτο ή να υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο 6 μήνες μετά το 
πέρας του Διαγωνισμού και να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα Πολεοδομική και Κτηριοδομική 
Νομοθεσία, καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη χρήση 

που προορίζεται. 

- Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού / θέρμανσης απαραιτήτως για τους 
γραφειακούς χώρους. 

- Να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

- Να διαθέτει σύστημα δομημένης καλωδίωσης. 

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

- Να διαθέτει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες και τις αντίστοιχες 
εγκεκριμένες από την αρμόδια Πολεοδομία Μελέτες (Αρχιτεκτονική - 

Στατική - Η/Μ Εγκαταστάσεων). 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

 

- Επικυρωμένο αντίγραφο της Πολεοδομικής αδείας του κτηρίου, 
επικυρωμένα αντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία 

τοπογραφικού διαγράμματος, κατόψεων και τομών καθώς και βεβαίωση 
περαίωσης τακτοποιήσεων τυχόντων αυθαιρεσιών του κτιρίου.  

- 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 

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 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 και Περιοδικού Ελέγχου 
Ανελκυστήρα (εφόσον διαθέτει το κτήριο), 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. 

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

αποδέχεται ότι η μισθώτρια ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει λόγω 
μεταμέλειας την υπόψη μίσθωση ή τμήμα της μετά την παρέλευση 3ετίας 

από τη σύναψή της. 

 

Επίσης 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 

ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 
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Οι φάκελοι που θα περιέχουν τις προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένοι και 

φέρουν την ένδειξη: 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

Δ.Π.Κ.Ε  

 

" ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
9:00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του 

Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της Δ/νσης 
Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, στο 2ο χλμ Ν.Ε.Ο Λαμίας – Αθηνών, Λαμία,  

Τ.Κ. 35100), τηλ. 2231041044. 

Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 

εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Περιφέρειας 
Κεντρικής Ελλάδας, με ευθύνη του προσφέροντα σε σχέση με το περιεχόμενο 

και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον 
παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω υπηρεσίας, όχι 

αργότερα από την 9.00π.μ της ημέρας του Διαγωνισμού. 

 

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 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 στo τηλέφωνο: 22210 90511/εσωτ.170 κα Ε.Χρυσάγη.  


