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  Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 
Αριθ. Πρωτ.43371/3285/Κ08 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20                         
T.K. 11743 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες     :Ι.Μιχαλάκη   
Τηλέφωνο :210-9212727, εσωτ.182 
FAX  :210-9212412          
Email: imichalaki@etapmme.gov.gr  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  3/2012 
 
 

Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την 

μεταστέγαση των  Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που στεγάζονται σήμερα στην οδό 

Διαμαντοπούλου 10 στην Αθήνα. 

 

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212 τ.Α΄) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των 

Ν.Π.Δ.Δ. μισθώσεων (Τμήμα ΙΙΙ Κεφ. Α΄) ως ισχύουν». 

2. Τη νομοθεσία σχετικά με την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ (άρθρα 18, 28 Γ.Ο.Κ (Ν. 2831/2000), 

Αποφ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΙΚ/52487 ΦΕΚ 18/15-01-2002 τευχ. Β’). 

3. Την με αριθ.πρωτ.36672/2822/Κ06/29-6-2012 και ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΡΔ-Μ5Ε, 2/2012 

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την 

μεταστέγαση των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 

4. Την αρ. 30/1-8-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια επαναληπτικού Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για 

την μεταστέγαση των  Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που στεγάζονται σήμερα στην 

οδό Διαμαντοπούλου 10 στην Αθήνα, λόγω του ότι ο πρώτος διενεργηθείς 

Διαγωνισμός απέβη άνευ αποτελέσματος. 

   

ΠΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

Δημόσιο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ 715/79, ως 

ισχύουν, με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου (στο εξής, «ακίνητο») , με 

συνολική ωφέλιμη επιφάνεια (γραφειακοί χώροι, χώροι υποδοχής κοινού, χώροι 

αρχειοθέτησης) 1.000 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον η επί έλαττον 20%, για την 
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στέγαση  μέρους των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.  Εναλλακτικά, σε δεύτερη σειρά 

προτίμησης, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα δεχθεί προσφορές για την μίσθωση ακινήτου με συνολική 

ωφέλιμη επιφάνεια 3.500τμ με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον η επί έλαττον 20% για την 

στέγαση Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.  

 

Το μέγιστο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα € 12/τμ ανωδομής (δώδεκα ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο ανωδομής) και θα συμπεριλαμβάνει τους βοηθητικούς χώρους, τις θέσεις 

στάθμευσης ή τυχόν άλλων χώρων. 

 

Ι. Αντικείμενο του διαγωνισμού – Χρήση Μισθίου - Χρόνος Παραλαβής 

Ακινήτου/Εναρξης Μίσθωσης 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μίσθωση για 12 έτη ακινήτου (στο εξής, για συντομία, «το 

ακίνητο»), με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών χώρων (καθαροί χώροι γραφείων 

χωρίς κοινόχρηστους χώρους και εξωτερική τοιχοποιία) 1.000 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης 

επί πλέον η επί έλαττον 20%, για την μετεστέγαση  μέρους των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – 

ΜΜΕ.  Οι κοινόχρηστοι χώροι που υπολογίζονται ότι απαιτούνται    είναι 200 τμ με 

δυνατότητα απόκλισης επί πλέον η επί έλαττον  20%. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να 

βρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 300τμ από την σημερινή έδρα του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, και κατά 

προτίμηση στην ίδια πλευρά της οδού Καλλιρόης όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα του ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ. Το ακίνητο είναι επιθυμητό να διαθέτει 15 θέσεις στάθμευσης σε υπόγειο ή ακάλυπτο ή 

παρακείμενο χώρο και να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα 

Α («Τεχνικές Προδιαγραφές»). 

 

Εναλλακτικά, σε δεύτερη σειρά προτίμησης, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα δεχθεί προσφορές για ακίνητο 

με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 3.500τμ, με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον ή επί έλαττον 

20%, για την στέγαση Υπηρεσιών.  

 

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ επιθυμεί να παραλάβει/μισθώσει το  ακίνητο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες  από 

την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού από το ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ 

θα παραλάβει το ακίνητο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, κενό, ελεύθερο 

μίσθωσης και πλήρως αποπερατωμένο με ολοκληρωμένες τις εργασίες που τυχόν έχει 

αναλάβει να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ΠΔ 715/79.   
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II. Δικαίωμα συμμετοχής 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

των ακινήτων που έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητά τους ή οι επικαρπωτές 

αυτών και γενικά όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα για την εκμίσθωσή τους, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην παρούσα, οι οποίοι πρέπει να 

αποδεικνύουν ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα κυριότητας ή εκμετάλλευσης, διάθεσης και 

δέσμευσης της χρήσης των προσφερομένων ακινήτων καθώς και μίσθωσης αυτών 

καθώς επίσης και νόμιμο δικαίωμα διαμόρφωσης και τροποποίησης των χώρων του 

ακινήτου, σε περίπτωση που απαιτείται. 

 

2. Τρίτα πρόσωπα που διαθέτουν πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες 

των ακινήτων μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι 

διαθέτουν την από τον νόμο εκπροσώπηση, δηλαδή πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με τη 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη – επικαρπωτή από αρμόδια δημόσια 

αρχή, την οποία θα καταθέσουν στο Γραμματέα της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να 

προβαίνουν  να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό για λογαριασμό των κυρίων – 

επικαρπωτών των ακινήτων. 

 

3. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρόσωπα που βρίσκονται σε 

διαδικασία δικαστικής διαμάχης με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά την απόλυτο κρίση του ΕΤΑΠ -

ΜΜΕ. 

 

   ΙΙΙ.   Χρόνος και τόπος διαγωνισμού - Υποβολή προσφορών 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία 

πρώτης δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ΠΔ  715/79, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 10, του ΠΔ  118/2007. 

 

2. Ο διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στις 27-8-2012,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 12:00 στο 

κτίριο που στεγάζεται η έδρα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, επί της οδού Καλλιρρόης 5 & 

Περραιβού 20, Αθήνα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής μίσθωσης ακινήτου  (Π.Δ. 

715/79).  
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3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής εγγράφων Προσφορών μέχρι την 

ανωτέρω προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο  

(ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, με courier κλπ). Οι Προσφορές 

εφόσον υποβάλλονται πριν από την ανωτέρω ημέρα και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού θα κατατίθενται - αποστέλλονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών στο κτίριο επί της οδού 

Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 117 43. Προσφορές που θα κατατεθούν  

εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Ως κρίσιμος χρόνος για το εκπρόθεσμο της 

Προσφοράς θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο θα βεβαιώνεται η λήψη της από την 

ως άνω υπηρεσία πρωτοκόλλου. 

 

4. Οι Προσφορές υποβάλλονται από τον έχοντα τα νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί 

του ακινήτου, τα νόμιμα δικαιώματα εκμετάλλευσης, διαμόρφωσης και διάθεσης της 

χρήσης του ακινήτου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. ΙΙ εδ. 1, ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή 

αντιπρόσωπό του ο οποίος έχει διοριστεί νομίμως κατά τα οριζόμενα στην παρ. ΙΙ εδ. 2 

οι Προσφορές πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Β 

(«Περιεχόμενα Προσφοράς»). 

 

5. Οι Προσφορές πρέπει να είναι έγγραφες και να είναι τοποθετημένες σε σφραγισμένο 
φάκελο   με τις ενδείξεις: 

 
"ΦΑΚΕΛΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΡΟΣ   ΤΟ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

3/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 27-8-2012)» ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ :  

ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:ΟΔΟΣ……………….ΑΡ……ΠΕΡΙΟΧΗ (ΤΚ)……………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :………………………………  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : .........(Διεύθυνση, Σταθερό Τηλέφωνο, 

Κινητό Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  Επικοινωνίας) 

 

6. Οι Προσφορές αποτελούνται από την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική 

Προσφορά που κατατίθενται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, με τις 

σχετικές ενδείξεις, μέσα στον στον άνω περιγραφόμενο σφραγισμένο φάκελο της 

Προσφοράς.  

 

7. Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να καθιστά σαφές, επί ποινή ακυρότητας, το ότι το 
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ζητούμενο μίσθωμα είναι προ κρατήσεων ή επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι από το 

καταβαλλόμενο στον Εκμισθωτή μίσθωμα θα παρακρατείται κάθε μήνα ποσοστό 3% 

υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% επί του 3% για Χαρ/μο & ΟΓΑ. 

 
8. Δεν θα γίνουν δεκτές Προσφορές ακινήτων, τα οποία κατά την ημερομηνία υπογραφής 

του μισθωτηρίου συμβολαίου ή την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσής τους δε 

θα είναι απολύτως κενά και ελεύθερα μίσθωσης, με ποινή την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

9. Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να  απορρίψει, κατά την απόλυτη κρίση του και 

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, Προσφορά που θα 

αποδεικνύεται αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση καθώς και προσφορά 

που θα τεκμαίρεται αναξιόπιστη, ανειλικρινής ή παραπλανητική.   

 

IV. Περιεχόμενα φακέλου Προσφοράς- Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Αυτή θα είναι ίση  προς το  5% του 

αιτουμένου ετησίου μισθώματος (δηλαδή 5% Χ 12 μήνες Χ αιτούμενο μηνιαίο 

μίσθωμα) και θα επιστρέφεται κατά την εγκατάσταση της ως άνω αναφερόμενης 

υπηρεσίας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ στο μίσθιο, για τον διαγωνιζόμενο στον οποίο 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, για δε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εντός 5 ημερών 

από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (άρθρο 29 παρ. 4 του ΠΔ 

715/79).  

 

2. Δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8  του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής 

(από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο) στην οποία θα δηλούται ότι η προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας ο 

προσφέρων έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
3. Δήλωση περί παράδοσης του ακινήτου σύμφωνα με τη διακήρυξη. Με υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής (από αρμόδια δημόσια αρχή), ο προσφέρων θα 
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δηλώσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς και ότι δεσμεύεται να το παραδώσει ανακαινισμένο, έπειτα από τις 

βελτιώσεις που θα προκαθορισθούν επακριβώς από την επιτροπή του διαγωνισμού 

και οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την διακήρυξη, για τη βελτίωση του μισθίου, όπως 

βαψίματα και φρεσκαρίσματα χρωματισμών, αποκατάσταση ελαττωμάτων ή βλαβών ή 

φθορών που υπάρχουν ή ακόμα με συμπληρωματικές διαρρυθμίσεις και βελτιώσεις 

που θα μπορούσαν να καταστήσουν το μίσθιο λειτουργικότερο και καταλληλότερο, στα 

πλαίσια της προβλεπόμενης χρήσης (γραφεία, χώρος υποδοχής κοινού και αρχείο) και 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης θα πρέπει να δηλωθεί με υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.1599/1986, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από 

αρμόδια δημόσια αρχή), εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαιάς ή όχι. 

 

4. Επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας (κυριότητας ή επικαρπίας), 

όπως αντίγραφο του σχετικού εγγράφου του γραφείου Κτηματολογίου.  

 
5. Αντικειμενική αξία του ακινήτου. Θα αναγράφεται η αντικειμενική αξία του 

προσφερόμενου ακινήτου υπολογισμένη από την κατά τόπον αρμόδια ΔΟΥ, με 

συνημμένο πιστοποιητικό ή  βεβαίωση υπολογισμού της. 

 

6. Πιστοποιητικό μεταγραφής, βαρών και μη διεκδίκησης (εκδόσεως τουλάχιστον 

τελευταίου διμήνου) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο η γραφείο 

Κτηματολογίου. 

 

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. Κατά την ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού, εάν ο διαγωνιζόμενος (ή οι διαγωνιζόμενοι, σε περίπτωση 

συνιδιοκτησίας) δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπός του (ή ο 

εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών που απουσιάζουν) πρέπει να προσκομίσει τα 

νομιμοποιητικά του έγγραφα  που  του δίνουν το δικαίωμα να παρευρεθεί στο 

διαγωνισμό και να καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό των ιδιοκτητών ή των 

εχόντων τα νόμιμα δικαιώματα εκμίσθωσης του ακινήτου. Η εκπροσώπηση 

(νομιμοποιητικά έγγραφα) μπορεί να είναι ή με πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό 

έγγραφο) ή με εξουσιοδότηση (έγγραφο ιδιωτικό) με επικυρωμένο το γνήσιον της 

υπογραφής (Ν. 1599/86) από Δημόσια Αρχή (π.χ. ΚΕΠ, Αστυνομία κ.λ.π.). Οι 

ανωτέρω πρέπει να έχουν μαζί τους τα δελτία ταυτοτήτας τους, τις οποίες επιδεικνύουν 

στο Γραμματέα της Επιτροπής. 
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8. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του 

Προσφέροντος,σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο, εν 

ισχύ. 

 

9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Προσφέροντος, εκδόσεως τελευταίου 

εξαμήνου, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο. 

 

10. Πιστοποιητικό ότι ο Προσφέρων δεν τελεί σε πτώχευση ή αναγκαστική 

διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. 

 
Όταν στον διαγωνισμό μετέχει επιχείρηση νομικής μορφής πλην της ανωνύμου, θα 

προσκομίζονται και τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα: 

i. η κατά νόμο απαιτούμενη δημοσίευση του καταστατικού της επιχείρησης καθώς και 

των τυχών τροποποιήσεών του 

ii. βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε ή εάν 

τροποποιήθηκε ποιες είναι οι τροποποιήσεις του. 

iii.  νομότυπη απόφαση της επιχείρησης για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό 

iv. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή άλλη ανάλογη διαδικασία, καθώς και ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Όταν στον διαγωνισμό μετέχει επιχείρηση νομικής μορφής ανωνύμου εταιρίας, θα 

προσκομίζονται και τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα: 

i. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της ΑΕ ή περίληψη αυτού, με την 

απόφαση έγκρισης, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τις εγκριτικές 

αποφάσεις. Εάν στα ΦΕΚ δημοσιεύονται μόνο οι περιλήψεις απαιτείται η υποβολή των 

σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων με τα πλήρη κείμενα του καταστατικού και των 

τροποποιήσεών του. 

ii. επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης σχετικά με την 

εκλογή του εν ενεργεία ΔΣ της ΑΕ. 

iii. επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών σχετικά με την συγκρότηση του εν ενεργεία 

ΔΣ σε σώμα καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσής του. 
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iv. βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε ή εάν 

τροποποιήθηκε ποιες είναι οι τροποποιήσεις του.  

v. επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών ΔΣ με το οποίο να αποφασίζεται η συμμετοχή στον 

παρόντα διαγωνισμό. 

vi. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή άλλη ανάλογη διαδικασία, καθώς και ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Σε περίπτωση προσφοράς από Ένωση εταιριών, θα κατατίθεται δήλωση 

υπογεγραμμένη από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που 

απαρτίζουν τη Ένωση, που θα περιέχει πλήρη στοιχεία των εταιριών, καθώς και τους 

βασικούς όρους λειτουργίας της. Στην δήλωση αυτή θα καθορίζεται το πρόσωπο του 

νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης, στο οποίο θα έχει παρασχεθεί νομοτύπως πλήρης 

εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης των απαρτιζόντων την Ένωση εταιριών, η οποία θα 

προσκομίζεται. Στην περίπτωση αυτή τα ως άνω έγγραφα (1 έως 8) θα 

προσκομίζονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της Ένωσης. 

 

Κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς υποβάλλονται επίσης:  

 

Α.   Σχέδια, άδειες, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας – κανονισμός  

I. Ακριβές αντίγραφο -επικυρωμένο από την Πολεοδομία του στελέχους της οικοδομικής 

αδείας η οποία θα πρέπει να προβλέπει ότι το μίσθιο προορίζεται για χρήση 

επαγγελματική (γραφεία  και  αποθηκευτικούς χώρους). 

II. Αντίγραφο (επικυρωμένο από την Πολεοδομία) του Τοπογραφικού Διαγράμματος  

III. Αντίγραφο (επικυρωμένο από την Πολεοδομία) του Διαγράμματος Κάλυψης 

IV. Αντίγραφα (επικυρωμένα από την Πολεοδομία) των κατόψεων, όψεων και τομών  του 

ακινήτου.  

V. Ακριβές Αντίγραφο του εγκεκριμένου σχεδίου Παθητικής Πυροπροστασίας 

VI. Ακριβές Αντίγραφο της εγκεκριμένης Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Τεχνική 

Έκθεση και Σχέδια). 

VII. Ακριβές Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας – κανονισμού του κτιρίου . 

VIII. Βεβαίωση μηχανικού ότι το κτίριο δεν έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες η ότι αν 

υπάρχουν αυτές έχουν τακτοποιηθεί είτε με τον Ν. 4014/2011 είτε με τον Ν3843/2010 
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(πρωτότυπο η ακριβές αντίγραφο) καθώς και τα πιστοποιητικά τακτοποίησης 

(πρωτότυπο η ακριβές αντίγραφο). 

IX. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης (πρωτότυπο η ακριβές αντίγραφο) 

 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει  διασαφήσεις από τους συμμετέχοντες 

για οποιοδήποτε στοιχείο της προσφοράς τους.  

 

Επίσης, η Επιτροπή διατηρεί  το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να δεχθεί 

προσφορές με ελλειπή στοιχεία (εκτός της εγγυητικής επιστολής που είναι 

απαραίτητη) και να ζητήσει αποκατάσταση της οποιασδήποτε έλλειψης εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος.   

 

Β.   Πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

Βασική υποχρέωση του ιδιοκτήτη, του προς μίσθωση κτιρίου, είναι η έκδοση Πιστοποιητικού 

Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η μη ύπαρξη του 

Πιστοποιητικού στον φάκελο της Προσφοράς δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού , όμως η 

έγκαιρη έκδοση του, εφόσον δεν υπάρχει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς,  

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του ακινήτου 

 

Οι Προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει επιπρόσθετα να 

αναφέρουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Προσάρτημα Δ («Πρόσθετα Στοιχεία 

Προσφοράς»)  

 

V.   Τεχνικές Προδιαγραφές Ακινήτου 

 

I. Tο   προσφερόμενο  για  μίσθωση  ακίνητο  πρέπει να πληροί τις γενικές προδιαγραφές 

που αναλύονται στο Παράρτημα Α («Τεχνικές Προδιαγραφές»).  

 

II. Οι προδιαγραφές αυτές είναι γενικής εφαρμογής και έχουν σκοπό να παρουσιάσουν μια 

γενική εικόνα της κατάστασης του ακινήτου που επιθυμεί να παραλάβει το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 

καθώς και των τυχόν εργασιών που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν με δαπάνες 

τους οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προκειμένου αυτά να γίνουν κατάλληλα για τη στέγαση 

των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.   

 

III. Μετά την επιλογή των ακινήτων και πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού θα 
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συνταχθούν, αν απαιτείται και κατά την απόλυτη κρίση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ,  σχέδια και ειδική 

τεχνική περιγραφή εργασιών που  θα συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν.  

 

VI.   Οικονομική Προσφορά  

 

Η Οικονομική Προσφορά , η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

υποφάκελο,  εκπρόσωπος αυτών θα περιέχει τα ακόλουθα: 

 

I. Το ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως 

και δεν θα πρέπει ετησίως να ξεπερνάει το 10% της αντικειμενικής αξίας του 

προσφερομένου ακινήτου επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Είναι  επιθυμητό 

να αναγράφεται συνοπτικά στο  ίδιο κείμενο και η συνολική μεικτή και ωφέλιμη 

επιφάνεια, οι επιφάνειες ανά όροφο, οι επιφάνειες υπογείων , οι θέσεις στάθμευσης 

καθώς και η τυχόν συνολική επιφάνεια που διατίθεται για  αρχείο.  

II. Την ζητούμενη ετήσια αναπροσαρμογή, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της 

ετήσιας μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, του προηγούμενου έτους μίσθωσης, 

όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2/17381/30-

3-2006 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σημειώνεται ότι το 

προσφερόμενο μίσθωμα, σε περίπτωση σύναψης της μίσθωσης, θα παραμείνει 

σταθερό για την πρώτη τριετία, θα αναπροσαρμόζεται δε ετησίως, όπως συμφωνηθεί, 

από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης.   

 

Σημειώνεται ότι η Προσφορά πρέπει να καθιστά σαφές, επί ποινή ακυρότητας, το ότι το 

ζητούμενο μίσθωμα είναι προ κρατήσεων ή επιβαρύνσεων. Σημειώνεται ότι από το 

καταβαλλόμενο στον Εκμισθωτή μίσθωμα θα παρακρατείται κάθε μήνα ποσοστό 3% υπέρ 

ΜΤΠΥ και 2,4% επί του 3% για Χαρ/μο & ΟΓΑ. 

 

Τέλος, ο Προσφέρων έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει στην Οικονομική Προσφορά του 

οποιοδήποτε   στοιχείο κρίνει ο Προσφέρων ότι μπορεί να έχει οικονομικό όφελος η ζημία η 

κίνδυνο για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ 
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VII.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η  διαδικασία του διαγωνισμού ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 715/79. Τα 

κυριότερα σημεία της διαδικασίας περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Β («ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»). 

 

VIII.   ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

 

Οι Βασικοί Οροι της σύμβασης μίσθωσης που θα συνομολογηθεί περιλαμβάνονται στο 

Προσάρτημα Γ («Βασικοί Οροι Μισθωσης»)  

 

IX.   ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Επί της παρούσας διακήρυξης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79, ως ισχύουν, οι 

οποίες και θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης μισθώσεως και δεσμεύουν τόσο τον 

Εκμισθωτή όσο και το ΕΤΑΠ ΜΜΕ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο 

Τμήμα Προμηθειών Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας - όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η 

περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΕΘΝΟΣ & ΑΥΓΗ και στον ιστότοπο 

http://diavgeia.gov.gr., το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ http://www.taisyt.gr . 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 
 
 
 
 

                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 
 Κατασκευή κτιρίου ή πλήρης ανακαίνιση μετά το 2000 (κατά προτίμηση) 
 Πλήρης εναρμόνιση του κτιρίου με την ισχύουσα νομοθεσία 
 Για κτίρια οικοδομικής αδείας πριν το 2000 τήρηση του Νέου Ελληνικού 

Αντισεισμικού Κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.) - Φ.Ε.Κ. Β΄ 613/ 12-12-1992, ενώ για 
κτίρια αδείας μετά το 2000 τήρηση του Κανονισμού του 2000 (Ε.Α.Κ. 2000) - 
Φ.Ε.Κ. 2184 Β΄/20-12-1999 (κατά προτίμηση) 

 Νόμιμη Αδεια Οικοδομής η/και τροποποιήσεις 
 Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές αυθαιρεσίες η ότι έχουν 

ρυθμισθεί είτε με τον  νόμο των ημι-υπαίθριων (Ν3843/2010) είτε με τον νόμο περί 
αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά τακτοποίησης. 

 Πρόσφατο (2012) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης, κατηγορίας 
τουλάχιστον Δ. 

και,  
 

 τμ σε ωφέλιμη επιφάνεια ανωδομής (επί πλέον η έλαττον  20%) :  1.000τμ 
 τμ σε συνολική επιφάνεια ανωδομής (επί πλέον η έλαττον  20%)  :  1.200τμ 
 επιθυμητός αριθμός θέσεων στάθμευσης (υπόγειες η υπέργειες ή διαθέσιμες σε 

παρακείμενο χώρο) :  15  
 επιθυμητή η ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου/ χώρου αρχείου περίπου 250τμ 

και,  
 

 τοποθεσία :  σε απόσταση 300μ  από το σημερινό κτίριο διοίκησης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ 
(Περαιβού 2 & Καλλιρόης). Θα προτιμηθούν τα κτίρια η γραφειακοί χώροι που θα 
είναι εγγύτερα του σημερινού κτιρίου. Θα προτιμηθεί η μίσθωση ενός κτιρίου, η 
ενιαίων γραφειακών χώρων σε ένα κτίριο, από την μίσθωση γραφειακών χώρων σε 
περισσότερους του ενός κτιρίου. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
 

Για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι αναγκαίοι οι κάτωθι χώροι 
(αποκλίσεις μπορούν να εξεταστούν από την Επιτροπή του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και  να γίνουν 
αποδεκτές μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ): 
 
 Γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφανείας της τάξης των 1.000 τμ ή μέχρι 3.500τμ, με 

απόκλιση +/- 20%, σύμφωνα με την Προκήρυξη 
 
Είναι επιθυμητή η  ύπαρξη χώρου μεγάλου αρχείου, πέραν τυχόν χώρων για μικρά αρχεία 
ανά διεύθυνση/τμήματα, με  ωφέλιμη επιφανεία 250 τμ. 
 
Στην περίπτωση των γραφειακών χώρων των 1.000τμ θα στεγαστούν  56 άτομα, 
κατανεμημένα σε 3 διευθύνεις (με 14, 13 και 10 θέσεις εργασίας) και 4 αυτοτελή τμήματα 

ΑΔΑ: Β4ΓΟΟΡΡΔ-75Ε



 13 

(με 2,3,4 και 9 θέσεις εργασίας). Η προβλεπόμενη γενική διάταξη των θέσεων εργασίας 
είναι σε ανοικτή διάταξη με ένα κλειστό γραφείο ανά διεύθυνση/τμήμα. Αν και κάθε 
διεύθυνση και όλα πλην ενός τα αυτόνομα τμήματα έχουν ανάγκη μικρού χώρου 
υποδοχής κοινού καθώς και μικρού χώρου αρχείων ένα τμήμα (τμήμα υγειονομικού, 9 
θέσεις εργασίας) έχει την μέγιστη κίνηση από πλευράς κοινού ενώ είναι επιθυμητό αλλά 
όχι απαραίτητο να υπάρχουν 9 κλειστά γραφεία (ένα ανά θέση εργασίας). Το τμήμα αυτό 
είναι επιθυμητό να στεγαστεί σε ισόγειο χώρο. Οι ζητούμενες θέσεις εργασίας είναι 60 
ώστε να καλυφθούν τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις. 
 
 
Στην περίπτωση των γραφειακών χώρων των μέχρι 3.500τμ  θα ισχύσουν οι ίδιες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και ανάλογη κατανομή των θέσεων εργασίας που θα εξειδικευθεί 
περαιτέρω.  
 

 
Οι προσφερόμενοι για μίσθωση χώροι, που αναλύονται για την περίπτωση των 
γραφειακών χώρων των 1.000τμ και που θα ισχύουν αναλογικά για την περίπτωση των 
γραφειακών χώρων μέχρι 3.500τμ,   πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Προδιαγραφές : 

 
 

1. Διαρρύθμιση χώρων. Στο κτίριο θα στεγαστούν 3 ανεξάρτητες διευθύνσεις και  4 
αυτόνομα τμήματα , που περιλαμβάνουν τη μηχανογράφηση του ταμείου και τη 
μονάδα εξυπηρέτησης κοινού. Κάθε μια από τις παραπάνω ανεξάρτητες μονάδες 
πρέπει να είναι επιφανείας τουλάχιστον 220τμ, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινόχρηστων χώρων και είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο να διαχωρίζεται από τις 
άλλες με τοιχοποιια από οπτοπλινθοδομή και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας εισόδου. 
Οι μονάδες μπορούν να στεγαστούν και σε ανεξάρτητους ορόφους, επιφανείας 
τουλάχιστον 220τμ έκαστος. 

 
Η εσωτερική διαρρύθμιση κάθε διευθυνσης/μονάδας θα περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον 
αυτόνομο χώρο γραφείου προϊσταμένου, διαχωρισμένο με: 

 

 Πετάσματα αλουμινίου πλήρη ή με τζάμι, είτε 

 Πετάσματα μονής γυψοσανίδας με ηχομόνωση (αμφίπλευρη κάλυψη σκελετού με 
μονή γυψοσανίδα και υλικό ηχομόνωση στο εσωτερικό)  

 

2. Κουφώματα. Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να είναι από αλουμίνιο και να έχουν 
διπλούς υαλοπίνακες. Στην είσοδο κάθε ορόφου είναι επιθυμητό αλλα όχι απαραίτητο 
να υπάρχει θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας. Πόρτες πυρασφάλειας πρέπει να 
υπάρχουν στις θέσεις που απαιτούνται από τον κανονισμό Πυρασφάλειας. 
 

Ο φυσικός φωτισμός στους χώρους κυρίας χρήσης πρέπει να εξασφαλίζεται με 
εξωτερικά κουφώματα σε αναλογία 1m2 κουφώματος για 10m2 καθαρής επιφανείας 
δαπέδου. Μέρος των πιο πάνω κουφωμάτων πρέπει να είναι ανοιγόμενα, ώστε να 
εξασφαλίζεται καλός αερισμός των χώρων. Στην περίπτωση που υπάρχουν σταθερά 
υαλοστάσια από το δάπεδο μέχρι την οροφή, πρέπει αυτά να τροποποιούνται, ώστε 
ορισμένα τμήματά τους να είναι ανοιγόμενα και να μπορεί να επιτευχθεί φυσικός 
αερισμός, όπως περιγράφεται πιο πάνω. 
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3. Έλεγχος φωτισμού. Εσωτερικά των κουφωμάτων πρέπει να τοποθετηθούν  
κουρτίνες από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου για τον έλεγχο του φυσικού φωτός.  

 

4. Ασφάλεια  κτιρίου : Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα που υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης από διερχόμενους, πρέπει να υπάρχουν κιγκλιδώματα ασφαλείας 
σταθερά. Οι πόρτες εισόδου πρέπει να είναι θωρακισμένες ασφαλείας. Εάν στο κτίριο 
υπάρχουν και άλλες χρήσεις, οι χώροι που μισθώνονται από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πρέπει να 
απομονώνονται με κιγκλιδώματα στο κλιμακοστάσιο. 

 

5. Δάπεδα.  Σαν υλικό δαπέδων χώρων κύριας χρήσης είναι αποδεκτό: 

 μάρμαρο.  

 κεραμικά πλακίδια. 

 επικολλούμενα  δάπεδα από ξύλο (laminated) 
 

Η επένδυση των κλιμάκων πρέπει να είναι με μάρμαρο και στο άκρο της κάθε 
βαθμίδας επικολλάται αντιολισθητική ταινία.   
 

6. Ύψη ορόφων. Το επιθυμητό ελάχιστο καθαρό ύψος ορόφου είναι 2.70 μ. Το ελάχιστο 
αποδεκτό ύψος ορόφου είναι 2.40μ. Στην περίπτωση αυτή κανένα στοιχείο (π.χ. 
φωτιστικά, δοκοί Φ.Ο., αγωγοί ή στόμια κλιματισμού) δεν επιτρέπεται να μειώνει το 
ελάχιστο αυτό ύψος. Σε βοηθητικούς χώρους (αρχεία – αποθήκες – χώρους 
στάθμευσης) μπορεί να γίνει δεκτό ελάχιστο ύψος 2.20 μ. Το μέγιστο ύψος δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 3.70 μ. Εάν το ύψος του ορόφου είναι μεγαλύτερο πρέπει να 
τοποθετηθεί ψευδοροφή, ώστε το καθαρό ύψος να μειωθεί και να είναι μικρότερο από 
3.70 μ. 

 

7. Ψευδοροφές. Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί εμφανείς δοκοί σκυροδέματος 
μέσα σε ελεύθερους χώρους συναλλαγής, πρέπει να τοποθετείται ψευδοροφή για την 
απόκρυψή τους. Το ελεύθερο ύψος κάτω από την ψευδοροφή δεν πρέπει να είναι 
μικρότερο από 2.40 μ. 
 

8. Κουζίνα.  

Σε κάθε όροφο θα προβλέπεται μικρός χώρος για κουζινάκι του προσωπικού. Θα 
περιλαμβάνει επιδαπέδιο ερμάριο μελαμίνης μήκους 1,0μ με ενσωματωμένο ανοξείδωτο 
νεροχύτη, επίτοιχο ερμάριο-πιατοθήκη, και θέση για την τοποθέτηση μικρού ψυγείου. 

9. W.C.  
Σε κάθε όροφο πρέπει να υπάρχουν κατ' ελάχιστον δύο (2)  W.C. για το προσωπικό - 
ένα Ανδρών και ένα Γυναικών, στο δε χώρο εξυπηρέτησης κοινού του Υγειονομικού 
Τμήματος πρέπει να υπάρχει και ένα (1) W.C. για το κοινό. Ο τελικός αριθμός των W.C 
θα είναι ανάλογος της επιφάνειας κάθε ορόφου και επομένως του αριθμού των ατόμων 
που θα εξυπηρετεί. Γενικά, υπολογίζεται να υπάρχουν δύο (2) W.C. ανά περίπου 
300ττμ κατ’ελάχιστο, με περιθώριο για αποκλίσεις. Για τα  W.C. Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες βλέπε παράγραφο 10. 

 

10. Προσβασιμότητα Ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).  

Οι χώροι του κτιρίου θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση για την εξασφάλιση 
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της οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης των ατόμων με κινητικά προβλήματα 
(άνθρωποι με αναπηρία, έγκυοι, ηλικιωμένοι, τυφλοί κλπ), καθώς και τουλάχιστον ένα 
χώρο υγιεινής κατάλληλο για χρήση από άτομα που κινούνται σε αμαξίδιο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Υ.Α. οικ. 52487/2002 - Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια.  

 

11. Κανονισμοί. Στο κτίριο θα πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί οι κανονισμοί που ίσχυαν 
κατά το χρόνο έκδοσης της Οικοδομικής του Άδειας (π.χ. θερμομόνωση, 
πυροπροστασία, Κτιριοδομικός Κανονισμός κλπ). Εάν το κτίριο έχει κατασκευαστεί 
πριν από την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης των κτιρίων (1/1/1980) θα 
πρέπει να θερμομονωθεί, τόσο στις εξωτερικές τοιχοποιίες και τα κουφώματα, όσο και 
στο δώμα και την τυχόν υπάρχουσα Πιλοτή καθώς και με οποιεσδήποτε τυχόν 
ειδικότερες υποδείξεις του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 
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ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Α  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Γ.     ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ο ιδιοκτήτης  είναι υποχρεωμένος να μεριμνά ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε νόμιμη ισχύ 
όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο και τους κανονισμούς πιστοποιητικά ελέγχου και άδειες 
λειτουργίας όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του προς μίσθωση κτιρίου  τα  οποία  θα  
παραδόσει   στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κατά  τη  διαδικασία   Παράδοσης  προς  χρήση   του  κτιρίου.  
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει τον ιδιοκτήτη για την έκδοση των παραπάνω 
πιστοποιητικων και αδειών. 
 
Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη είναι η μέριμνα και η δαπάνη  για τις συνδέσεις  του κτιρίου με 
όλα τα δίκτυα πόλης (Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε., κεντρικά δίκτυα  Αποχέτευσης και Ύδρευσης της  πόλης 
κ.α.).  

 
Αποκλίσεις από τις παρακάτω προδιαγραφές μπορούν να εξεταστούν από την Επιτροπή του 
ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και  να γίνουν αποδεκτές μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

 
 

1.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΙΣΧΥΡΩΝ   ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 Γενικά 

 
1. Η όλη ηλεκτρική εγκατάσταση θα ακολουθεί τον κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384 και τις 

απαιτήσεις της ΔΕΗ. 
2. Περιλαμβάνει τον φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του  κτιρίου , την  

ηλεκτροδότηση ρευματοδοτών, καταναλώσεων κίνησης  και  ασθενών  ρευμάτων. 
 
3. Η  ηλεκτροδότηση  των παραπάνω  καταναλώσεων θα  γίνει  με  380 / 220 V   50 Hz  από 

το δίκτυο της ΔΕΗ.  
 
4. Πρέπει να υπάρχει ένας μετρητής ή διακριτοί μετρητές της ΔΕΗ που θα μετρούν τις 

ηλεκτρικές  καταναλώσεις   μόνο των χώρων   που   μισθώνει  το  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων. 

 
5. Σε κάθε επίπεδο/όροφο θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός πίνακας διανομής, με 

ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης, γενικό διακόπτη και  ηλεκτρονόμο 
διαφυγής 30 mA. 
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6. Στο δώμα θα πρέπει να είναι εγκαταστημένος Πίνακας Στεγανός, ελέγχου των μεγάλης  
ισχύος μηχανημάτων κλιματισμού, εφ’ όσον υπάρχουν και είναι  τοποθετημένα  επί  του  
δώματος .  

 
7. Το δίκτυο διανομής θα ξεκινάει από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης. Τα καλώδια του 

δικτύου διανομής θα οδεύουν ορατά σε σχάρες καλωδίων ή σε στηρίγματα καλωδίων κατά 
τη διαδρομή τους στους χώρους της ψευδοροφής. Στις κατακόρυφες οδεύσεις, τα καλώδια 
θα βρίσκονται εντός σχαρών καλωδίων ή χαλυβδοσωλήνων ξεχωριστών για κάθε 
τροφοδοσία. Οι παροχές των πινάκων θα πρέπει να έχουν γίνει με καλώδια ΝΥΥ ή ΝΥΜ 
και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες. 
 

8. Οταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα πρέπει να έχουν 
χρησιμοποιηθεί πλαστικοί σωλήνες τύπου HELIFLEX. 
 

9. Τα ακραία δίκτυα διανομής, δηλαδή όλες οι γραμμές τροφοδοσίας από τους τοπικούς 
πίνακες των ορόφων προς όλες τις τελικές καταναλώσεις (φωτιστικά σώματα, 
ρευματοδότες, μηχανήματα κλιματισμού, ανελκυστήρες κλπ) θα πρέπει να είναι: 
 
 Καλώδια ΝΥΑ ή ΝΥΜ για τροφοδοσία εσωτερικού φωτισμού, ρευματοδοτών και 

συσκευών 
 

 Καλώδια ΝΥΥ για τροφοδοσία εξωτερικού φωτισμού και τροφοδοσία κινητήρων ή 
συσκευών μεγάλης ισχύος. 

 
10. Ολες οι γραμμές πρέπει να φέρουν αγωγό γείωσης 
 
11. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια πρέπει να έχουν διατομή 1,5mm, ενώ για τις 

γραμμές ρευματοδοτών διατομή 2,5mm. 
 

12. Θα πρέπει να κατασκευαστεί, εάν δεν υπάρχει, με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ανεξάρτητο 
δίκτυο φορτίων αδιάλειπτης λειτουργίας μέσω UPS, που θα τροφοδοτείται από τη ΔΕΗ. Το 
δίκτυο θα περιλαμβάνει ένα ρευματοδότη ανά θέση εργασίας, τροφοδοσία δικτύου Lan και 
τροφοδοσία κάθε κατανεμητή ορόφου (Rack) και τροφοδοσία του κεντρικού κατανεμητή 
κτιρίου. Το δίκτυο θα εκτείνεται σε όλο το κτίριο και θα καταλήγει στο χώρο που θα 
τοποθετηθεί το UPS. 

 
  Φωτιστικά σώματα - ρευματοδότες 

 
1. Ο φωτισμός των χώρων γραφείων, διαδρόμων και κλιμακοστασίων θα πρέπει να γίνεται 

με φωτιστικά σώματα με ενεργειακούς λαμπτήρες φθορισμού κατάλληλης ισχύος (T5, PL 
κλπ)  ψευδοροφής χωνευτά ή οροφής εξωτερικά. 

 
2. Τα φωτιστικά  σώματα  στους  χώρους  W.C. πρέπει να είναι  στεγανά, κατά προτίμηση 

φθορισμού,  με  λυχνίες   1 χ 36  W ,  ψευδοροφής  ή  οροφής ή επίτοιχα στεγανά  με  
κάλυμμα.  

 
3. Τα φωτιστικά  σώματα  στους  χώρους   Αρχείων , Αποθηκών    και  στους 

Ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, να είναι κατά προτίμηση φθορισμού,  με  λυχνίες  
2χ36W και 3χ36W, στεγανά  με  διαφανές  άθραυστο   κάλυμμα.  

 
4. Τα κυκλώματα φωτισμού θα είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα ρευματοδοτών και θα 

ασφαλίζονται με μικροαυτόματους 10Α. 
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5. Ο  χειρισμός  των γραμμών φωτισμού θα  γίνεται από  τοπικούς   διπλούς   διακόπτες.  

 
6. Πρέπει να έχουν τοποθετηθεί αυτόνομα φωτιστικά σώματα  ασφαλείας   όπου  απαιτείται , 

με  ειδική  ένδειξη   των  εξόδων   διαφυγής . Τα  δίκτυα   φωτισμού  ασφαλείας   θα  είναι  
κατασκευασμένα  από  άκαυστα  καλώδια.  

 
7. Τα εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τις  

παρακάτω στάθμες  φωτισμού: 
 Στα  γραφεία  400 LUX. 
 Στούς  διαδρόμους  και  κλιμακοστάσια    200 LUX. 
 Στούς  χώρους   Αποθηκών  και  Αρχείων   200 LUX 
 Στούς  χώρους  Μηχανοστασίων    200 LUX. 
 Στούς  χώρους  W.C.   200  LUX. 

 
8. Για τον εξωτερικό φωτισμό του κτιρίου θα πρέπει να υπάρχουν τοπικά φωτιστικά σώματα, 

για τον ικανοποιητικό φωτισμό των εισόδων του  κτιρίου και του δώματος. Επιπλέον 
πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση της ηλεκτρικής   υποδομής για  την τοποθέτηση φωτεινής 
επιγραφής, σε εξωτερικό   ευδιάκριτο  σημείο  του  κτιρίου ή για έμμεσο φωτισμό μη 
φωτεινής επιγραφής. Συγκεκριμένα,  σε κατάλληλο εξωτερικό σημείο του κτιρίου, θα  
τοποθετηθεί   αναμονή   ανεξάρτητου  καλωδίου  ΝΥΥ  3χ2,5mm. , η οποία  θα  συνδέεται   
με τον πλησιέστερο εσωτερικό πίνακα  ορόφου, στον  οποίο θα  τοποθετηθεί 
χρονοδιακόπτης για  την ρύθμιση της λειτουργίας της φωτεινής επιγραφής.     

 
9. Ο εξαερισμός των W.C. θα ενεργοποιείται με το άναμμα του διακόπτη φωτισμού του 

εκάστοτε W.C. 
 

10. Επιθυμητό είναι σε κάθε χώρο WC να υπάρχει στεγνωτήρας χεριών, ο οποίος θα 
τροφοδοτείται με ξεχωριστό κύκλωμα ασφαλισμένο στον τοπικό Πίνακα. 

 

11. Τα κυκλώματα ρευματοδοτών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα 
φωτισμού, θα είναι  κατασκευασμένα  από καλώδια τύπου ΝΥΜ  3χ2,5 mm, θα  
ασφαλίζονται στους  αντίστοιχους  ηλεκτρικούς  πίνακες με  μικροαυτομάτους  16 Α και θα 
προστατεύονται από ρελέ διαφυγής στους  αντίστοιχους πίνακες. Μία γραμμή 
ρευματοδοτών θα περιλαμβάνει έως 6 το ανώτερο  ρευματοδότες . 

 
12. Σε κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο  ρευματοδότες, εκ των 

οποίων ο ένας θα τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ και ο δεύτερος από αυτό του 
UPS. Για το διαχωρισμό τους επιθυμητό είναι να έχουν διαφορετικά χρώματα. Η όδευση 
των καλωδίων από την ψευδοροφή προς τις θέσεις εργασίας μπορεί να γίνεται είτε με 
αντίστοιχα κατακόρυφα κανάλια είτε με ένα κατακόρυφο κανάλι και μετά με περιμετρικό 
στον τοίχο πλαστικό κανάλι. 

 
13. Σε  όσους  γραφειακούς  χώρους, οι  καλωδιώσεις  ισχυρών  ρευμάτων αναπτύσσονται  

στο  εσωτερικό πλαστικών καναλιών, αυτά  θα  είναι ορατά, αποκλειστικής  χρήσεως  για  
καλώδια  ισχυρών  ρευμάτων. Τα πλαστικά κανάλια θα είναι σταθερά βιδωμένα ή 
κολλημένα και θα διαθέτουν τα αναγκαία  εξαρτήματα (ακραίο κάλυμμα, γωνίες, 
διακλάδωση ταυ, συνδετικό κάλυμμα, εξαρτήματα για την τοποθέτηση διακοπτικού 
υλικού). 
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14. Σε κάθε κουζίνα θα πρέπει να υπάρχουν 2 ρευματοδότες με καλώδια 3Χ 2,5mm 
 

   Γειώσεις 
 

1. Βασική υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι ο έλεγχος της  υπάρχουσας  γείωσης με την χρήση 
κατάλληλου οργάνου και η παράδοση κατά  την  παραλαβή  του κτιρίου πιστοποιητικού  
υπογεγραμμένου   από αδειούχο ηλεκτρολόγο, στο οποίο θα αναγράφεται η τιμή 
μέτρησης. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα γείωση δεν επαρκεί ή πρακτικά δεν 
υφίσταται, θα κατασκευαστεί  νέο τρίγωνο  γείωσης. 

 
2. Η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γείωση του αλεξικέραυνου εάν υπάρχει και 

τις γειώσεις των ασθενών ρευμάτων.  
 

3. Η γείωση των ασθενών ρευμάτων, πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητη  της  γείωσης  των  
ισχυρών   ρευμάτων 

 
4. Eπιθυμητή   σε  κάθε  περίπτωση   είναι   η  θεμελιακή   γείωση, η  οποία  με  το πρότυπο 

HD 384 .είναι  υποχρεωτική  για  τα  νέα  κτίρια. 
 
 
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

                                                   
Η παρούσα περιγραφή αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων στις οποίες 
περιλαμβάνονται: 
 
 εγκατάσταση επικοινωνίας φωνής και δεδομένων (Voice – Data) 
 εγκατάσταση υποδομής για συναγερμό  

 
Εγκατάσταση επικοινωνίας φωνής & δεδομένων (Δομημένη Καλωδίωση) 

 
1. Σε κάθε θέση εργασίας θα αντιστοιχεί ένα ζεύγος λήψεων (διπλή πρίζα, voice/data). 
 
2. Η κατάληξη των καλωδίων από την ψευδοροφή στις λήψεις κάθε θέσης εργασίας θα 

γίνεται μέσω των κατακόρυφων στηλών (ή της κατακόρυφης στήλης και του περιμετρικού 
δικτύου πλαστικών καναλιών) που θα χρησιμοποιηθούν για τους ρευματοδότες της.         

 
3. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τον Κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου, τους κατανεμητές 

ορόφου (1/όροφο), την οριζόντια καλωδίωση και την κατακόρυφη καλωδίωση. Η 
δομημένη καλωδίωση θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ANSI/TIA/EIA 568A και τις 
προσθήκες του ή ΕΝ 50173. Πρέπει να υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητες 
μέχρι 1000Mbps/sec στα 100μ. Σημειώνεται ότι το κόστος των κατανεμητών (ορόφων και 
κεντρικού) βαρύνει το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

 
4. Ολη η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση καλωδίων χαλκού UTP 

κατηγορίας 5 ή ανώτερης καθώς και διπλών επίτοιχων τηλεπικοινωνιακών πριζών RJ45 
κατηγορίας 6 ή ανώτερης.  

 
5. Για κάθε έξοδο των πριζών θα πρέπει να υπάρχει μονοσήμαντη αρίθμηση, και αντίστοιχη 

αρίθμηση στα πεδία μικτονόμησης όλων των κατανεμητών. 
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6. Το οριζόντιο δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιεί οκτασύρματα καλώδια UTP κατηγορίας 6 ή 
ανώτερης. Τα καλώδια UTP μεταξύ κατανεμητή ορόφου και πρίζας πρέπει να είναι 
συνεχή. 

 
7. Ο κατανεμητής ορόφου πρέπει να περιλαμβάνει το οριζόντιο πεδίο χαλκού και το 

κατακόρυφο πεδίο χαλκού. Στο οριζόντιο πεδίο χαλκού πρέπει να τερματίζουν πλήρως τα 
καλώδια από τις πρίζες των χρηστών. Στο κατακόρυφο πεδίο χαλκού πρέπει να 
τερματίζουν πλήρως 2 καλώδια UTP κατηγορίας 6 ή ανώτερης που έρχονται από τον 
κεντρικό κατανεμητή κτιρίου. 

 
8. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε οι κατανεμητές ορόφων και ο κεντρικός 

κατανεμητής να είναι τοποθετημένοι σε προστατευμένους και διαμορφωμένους χώρους 
και κατά προτίμηση δίπλα στα σημεία κάθετων οδεύσεων. 

 
9. Για την κατακόρυφη καλωδίωση του δικτύου (από τους κατανεμητές ορόφων στον 

κεντρικό κατανεμητή κτιρίου) θα πρέπει να υπάρχουν 2 καλώδια UTP κατηγορίας 6 ή 
ανώτερης. Η όδευση πρέπει να γίνεται μέσα από κατάλληλη υποδομή οδεύσεως ή με 
μεταλλικές σχάρες. 

 
10. Για το σύνολο της εγκατάστασης θα πρέπει να παραδοθεί στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πιστοποίηση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο EIA/TIA 568-A και IEC/ISO 11801 και 
ANSI/TIA/EIA TSB-67. 

 
Σύστημα Συναγερμού 
 
Είναι επιθυμητή η ύπαρξη της ηλεκτρολογικής υποδομής για την τοποθέτηση από το ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ συστήματος συναγερμού, το οποίο θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 
 
1. Μονάδα Ελέγχου – Χειρισμού. Η Μονάδα αυτή θα αποτελείται από τον Κεντρικό Πίνακα 

και το σύστημα αυτοφορτιζόμενων συσσωρευτών για την περίπτωση διακοπής του 
Ηλεκτρικού Ρεύματος. 

 
2. Μονάδα Ανιχνεύσεως - Απειλής: Η Μονάδα αυτή θα αποτελείται από τα αισθητήρια 

όργανα προστασίας του χώρου: 
 Μαγνητικές επαφές στα “ανοίγματα” όλων των χώρων. 
 Ανιχνευτή RADAR προστασίας χώρου από κίνηση ανεπιθύμητου προσώπου, στο 

χώρο. 
 Διακόπτες αμέσου απειλής που θα περιλαμβάνουν 2 Μπουτόν ανοικτού κυκλώματος, 

στο χώρο υποδοχής κοινού. 
 
3. Μονάδα Μεταδόσεως Συναγερμού: Η Μονάδα αυτή για τη μετάδοση του σήματος σε 

περίπτωση συναγερμού, στον περιβάλλοντα χώρο, την Αστυνομία και σε Προσωπικό του 
Ταμείου, θα αποτελείται από: 
 Εξωτερική αυτοπροστατευόμενη σειρήνα. 
 Εξωτερική στροβοσκοπική λυχνία. 
 Συσκευή Μετάδοσης Σήματος στο Ηλεκτρονικό Κέντρο της εγκαταστάτριας Εταιρείας. 

 
 

3.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
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1. Απαιτείται εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού – θέρμανσης  για όλους τους 
κύριους χώρους του κτιρίου. Επίσης απαιτείται αερισμός, φυσικός ή τεχνητός, όλων των 
κλιματιζόμενων χώρων καθώς και των βοηθητικών χώρων του κτιρίου. 

 
2. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει σύστημα κεντρικού κλιματισμού με διαιρούμενες 

κλιματιστικές μονάδες VRV ή αντίστοιχο σύστημα νερού με προκλιματισμένο αέρα. Για τη 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και για την δυνατότητα αυτονομίας στη λειτουργία 
ανά όροφο, και ανά διεύθυνση/μονάδα, τα συστήματα των VRV θα πρέπει να ικανοποιούν 
την κατανομή του ψυκτικού φορτίου στους διαμορφωμένους χώρους των γραφείων, ανά 
διεύθυνση/ μονάδα, σε κάθε επίπεδο. 

 
3. Οι τοπικές εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες μπορεί να είναι οροφής ή δαπέδου. Η 

οριζόντια όδευση των αγωγών θα γίνεται μέσα στη ψευδοροφή. Αυτές οι μονάδες θα 
πρέπει να διαθέτουν ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων, φίλτρα αέρα πλενόμενου τύπου, 
δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο και με τοπικό πίνακα ελέγχου ορόφου. 

 
4. Τα ψυκτικά και θερμικά φορτία των χώρων πρέπει να έχουν υπολογιστεί με τη βοήθεια 

πιστοποιημένων προγραμμάτων βασισμένων στη μεθοδολογία ASHRAE 1989 (για τα 
ψυκτικά φορτία) και στο DIN 4701 του 1985 για τα θερμικά φορτία. 

 
5. Ολα τα δίκτυα των σωληνώσεων κλιματισμού και των αγωγών κλιματισμένου αέρα θα 

πρέπει να έχουν κατάλληλου τύπου μόνωση.  
 
6. Τα εγκατεστημένα μηχανήματα κλιματισμού – θέρμανσης θα πρέπει να ικανοποιούν  τις  

παρακάτω  απαιτήσεις:    
 

 
    
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΘΕΡΟΥΣ 
DB / C 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΘΕΡΟΥΣ 
% 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΧΕΙΜΩΝΑ 
DB / C 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΧΕΙΜΩΝΑ 
% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ       
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΕΡΑ 
Εναλλαγές / h 

Γραφεία  ,  26 50 22 50 3 

W.C. - - 20 - 8 

Αποθήκες- 
Αρχεία 

- - 15 - 1 

 
7. Οι χώροι Υγιεινής – WC που δεν έχουν φυσικό αερισμό θα πρέπει να εξαερίζονται με 

σύστημα αποτελούμενο από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και κατάλληλο δίκτυο αεραγωγών 
και στομίων. Σε κάθε σετ WC θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα εξαερισμού.  

 
8. Οι  τυχόν χώροι  του  Υπογείου  που  χρησιμοποιούνται   για  Αρχεία καθώς και τυχόν 

υπόγειοι χώροι στάθμευσης θα εξαερίζονται μέσω  φυγοκεντρικού  εξαεριστήρα, δικτύων  
αεραγωγών  και  στομίων  απαγωγής  αέρα  εφ’ όσον δεν θερμαίνονται και δεν είναι 
δυνατός ο έμμεσος αερισμός αυτών. 

   
 

4.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Πυρόσβεση 
 
Βάσει   της    ισχύουσας   Νομοθεσίας, ανάλογα με το ύψος και το μέγεθος  του προς 
μίσθωση κτιρίου και του πλήθους των ατόμων στο κτίριο (υπαλλήλων και εκτιμούμενου  
αριθμού  πολιτών), επιβάλλεται ή όχι η  εγκατάσταση μόνιμων υδροδοτικών συστημάτων 
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Πυρόσβεσης (π,χ.  Πυροσβεστικό Συγκρότημα – Πυροσβεστικές Φωλεές - Δίκτυα 
σωληνώσεων, φορητούς πυροσβεστήρες). Ανάλογα λοιπόν με την εγκεκριμένη μελέτη 
πυροπροστασίας, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα μέσα πυρόσβεσης και 
ειδικά πυροσβεστικά εργαλεία, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 71/88 μέτρα 
πυροπροστασίας για τους επικίνδυνους χώρους (π.χ. λεβητοστάσιο). 
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε ισχύ,.που θα καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπογείων χώρων στάθμευσης και αποθηκών. 
 
Πυρανίχνευση 
 
Γενικά η εγκατάσταση πυρανίχνευσης έχει σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση, την αναγγελία 
πυρκαγιάς, την ενεργοποίηση των συστημάτων πυροπροστασίας, την ειδοποίηση για την 
έναρξη λειτουργίας των συστημάτων πυρόσβεσης (πυροσβεστικές φωλεές, αυτόματα 
συστήματα κατάσβεσης). 

 
Απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους του 
κτιρίου. Οι ανιχνευτές θα εντάσσονται σε αντίστοιχους βρόγχους (μέγιστο 100 ανιχνευτές ανά 
βρόγχο). Θα είναι τοποθετημένοι στις ψευδοροφές και θα είναι σημειακής αναγνώρισης, έτσι 
ώστε να αναγνωρίζεται ακριβώς το σημείο από το οποίο δόθηκε ο συναγερμός. Το σύστημα 
θα περιλαμβάνει και τον απαιττούμενο αριθμό κατάλληλων φωτεινών λυχνιών, σειρήνων, 
ηλεκτρικών κουδουνιών και κομβίων συναγερμού. 
 
Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε κατάλληλο χώρο 
και προσιτό από την πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα ειδοποίησης 
της Π.Υ. 
 
Ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης πυροπροστασίας και τις απαιτήσεις του ΠΔ71/88, θα 
πρέπει να υπάρχει ή όχι χειροκίνητο σύστημα ενεργοποίησης και αναγγελίας συναγερμού και 
θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε όλους τους χώρους του κτιρίου.. 
 
Ολα τα παραπάνω υποσυστήματα της εγκατάστασης πυρανίχνευσης θα  εγκατασταθούν έτσι 
ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας και των αντίστοιχων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
Απαιτείται να υπάρχει εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας που έχει σκοπό την εξασφάλιση, σε 
περίπτωση βλάβης της κανονικής παροχής, της απαιτούμενης ελάχιστης στάθμης φωτισμού 
και σήμανσης των οδών διαφυγής. Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν με 
φορτιζόμενη από μετασχηματιστή μπαταρία, διάρκειας  1,5 ωρών. 
                       

5.  ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 
Ύδρευση 

 

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να παραδώσει το κτίριο συνδεδεμένο με τα δίκτυα ύδρευσης και  
αποχέτευσης  της  πόλης . 

 

Σε  όλους   τους   υδραυλικούς  υποδοχείς  εσωτερικά  του   κτιρίου (νιπτήρες, λεκάνες W.C, 
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και καζανάκια W.C., νεροχύτες)  θα  κατάλήγουν  σωληνώσεις  κρύου  νερού  χρήσης . 

 

Σε όλους τους νιπτήρες και νεροχύτες κάθε  ορόφου απαιτείται ζεστό νερό. Αυτό θα 
εξασφαλιστεί μέσω θερμοδοχείου ( Boiler) επαρκούς  χωρητικότητας, το  οποίο  θα 
εγκατασταθεί  στο Υπόγειο, ή και στο δώμα μέσω ηλιακών ,   και  δίκτυων  προσαγωγής  και   
ανακυκλοφορίας  ζεστού  νερού, αναλόγως του μεγέθους του κτιρίου και του συνολικού 
μήκους των σωληνώσεων.   Επίσης  είναι αποδεκτή η  τοποθέτηση  τοπικών θερμοσιφώνων  
για κάλυψη των νιπτήρων των W.C. και των νεροχυτών . 

 

Στον όροφο υποδοχής κοινού θα πρέπει να υπάρχει υποδομή για τοποθέτηση ψύκτη νερού, 
(παροχή νερού, αποχέτευση και στεγανό ρευματοδότη).  
 
Σε κάθε νιπτήρα θα πρέπει να υπάρχει καθρέπτης, σαπουνοθήκη, διπλό άγγιστρο και 
εταζέρα, και σε κάθε W.C. χαρτοθήκη. 
 
Αποχέτευση 
 
Η αποχέτευση των λυμάτων των υδραυλικών υποδοχέων του ισογείου και της ανωδομής, θα 
γίνεται  δια της βαρύτητος. Όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα είναι βαρέως τύπου, 
κατάλληλες για αποχέτευση λυμάτων. Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα περιλαμβάνει 
κατάλληλες σωληνώσεις & για τον εξαερισμό του αποχετευτικού δικτύου. Το κατακόρυφο 
δίκτυο θα πρέπει να οδεύει μέσα σε ειδικές διελεύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η 
επισκεψιμότητά του. Την ίδια διαδρομή σωληνώσεων θα ακολουθούν και οι συλλεκτήριες 
στήλες αερισμού. Στην απόληξη κάθε κατακόρυφης στήλης και σε κάθε αλλαγή κλίσης θα 
υπάρχει τάπα καθαρισμού. Φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης θα υπάρχουν μόνο σε 
εξωτερικούς χώρους ή στο υπόγειο. 
 
Τα ακάθαρτα λύματα των υπογείων θα πρέπει να απομακρύνονται με τη βοήθεια αντλητικών 
διατάξεων  για την ανύψωση και διάθεσή τους στο υπόλοιπο δίκτυο ακαθάρτων. 
       
Στις περιπτώσεις αποχέτευσης υδραυλικού υποδοχέα κατευθείαν στο κατακόρυφο δίκτυο 
αποχέτευσης, θα μεσολαβεί οπωσδήποτε πλαστικό σιφώνι για την αποφυγή δυσάρεστων 
οσμών (οσμοπαγίδα). Σε κάθε WC θα πρέπει να υπάρχει σιφώνι δαπέδου με σχάρα. 

 

Για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων, από δώματα, εξώστες, αίθρια κλπ, απαιτείται ικανό και 
κατάλληλο οριζόντιο δίκτυο με στόμια απορροής και κατάλληλες σχάρες και δίκτυο 
κατακόρυφων στηλών που θα καταλήγουν στο έδαφος σε φρεάτια καθαρισμού και από εκεί 
με φυσική ροή μέσω δικτύου σωληνώσεων, θα καταλήγουν στο ρείθρο του πεζοδρομίου. 
 
Αναφορικά με την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των διαφόρων κλιματιστικών μονάδων, 
τα συμπυκνώματα θα πρέπει να διοχετεύονται στις πλησιέστερες αποχετεύσεις των WC, 
μέσα από κατάλληλους σωλήνες και εξαρτήματα. 

 
6.   ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 
Σε προτεινόμενα γραφεία σε όροφο, απαιτείται η λειτουργία υδραυλικού ανελκυστήρα. 
 
Οι αντίστοιχες μελέτες των ανελκυστήρων πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς εγκατάστασης 
και λειτουργιας ανελκυστήρων προσώπων και ειδικότερα το ΦΕΚ 311/α/68 και ΦΕΚ 
397/Β/6.8.87 καθώς και τα πρότυπα «ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1: Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή 
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και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων – Μέρος 2: Υδραυλικοί ανελκυστήρες». 
 
Απαιτείται η παράδοση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ της πιστοποίησης από αρμόδιο φορέα του 
ανελκυστήρα και των Αδειών Λειτουργίας των ανελκυστήρων από  την αρμόδια  Δ/νση της 
Νομαρχίας.  
 
 
Οι ανελκυστήρες πρέπει να μπορούν να εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ, συνεπώς πρέπει να τηρούν 
τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τους ανελκυστήρες των ΑΜΕΑ, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στο άρθρο 28 του τροποποιημένου ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΓΟΚ) Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α’).  
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ΕΤΑΠ ΜΜΕ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   Β 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.   Γενικές Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων 

 

A. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές   πρέπει: 

1. Να έχουν   συνταχθεί   στην   Ελληνική  γλώσσα. 

2. Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. 

Κάθε σελίδα της προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τους εκπροσώπους του 

προσφέροντος και αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση. 

3. Να αναγράφουν αριθμητικά και ολογράφως το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα κατά τα 

ανωτέρω περί οικονομικής προσφοράς. 

4. Να μη  φέρουν παράτυπες  διορθώσεις  όπως σβησίματα, προσθήκες, κ.λ.π. Αν υπάρχουν 

διορθώσεις προσθήκες κλπ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία του αρχικού κειμένου και 

μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα 

μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν 

πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς, στο τηρούμενο από αυτήν πρακτικό. 

5. Αν οι προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, 

μπορεί αυτό κατά την απόλυτο κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού να αποτελέσει στοιχείο 

αποκλεισμού   των προσφορών. 

 

B. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα (1) πρωτότυπο και πρέπει να είναι τοποθετημένες σε 

σφραγισμένο φάκελο   με τις ενδείξεις: 

 

"ΦΑΚΕΛΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΡΟΣ   ΤΟ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

3/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 27-8-2012)» ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ – ΜΜΕ :  
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ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:ΟΔΟΣ……………….ΑΡ……ΠΕΡΙΟΧΗ (ΤΚ)……………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :………………………………  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : .........(Διεύθυνση, Σταθερό Τηλέφωνο, 

Κινητό Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  Επικοινωνίας) 

 

Η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο ο οποίος θα 

εμπεριέχεται στον άνω περιγραφόμενο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς. 

 

Γ.   ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νομίμου 

αντιπροσώπου τους (τον οποίο έχουν ορίσει με εξουσιοδότησή τους με θεωρημένο το γνήσιο 

της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο) μέχρι την ημερομηνία (ημέρα και 

ώρα) διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Δ.   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για σαράντα πέντε (45) ημέρες 

από τη, κατά το άρθρο 30 του ΠΔ. 715/79, διεξαγωγή της προφορικής μειοδοσίας (άρθρο 29 

παρ.2 του Π.Δ.715/79). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον μειοδότη μπορεί να 

γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα, μόνο εφόσον 

αυτός την αποδεχθεί. 

 

Ε.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει, υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται, από εγγυητική επιστολή, ως εγγύηση ότι οι 

διαγωνιζόμενοι θα προσέλθουν για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, εντός  

τασσόμενης προθεσμίας και θα παραδώσουν τη χρήση του μισθίου στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ στην 

κατάσταση που συμφωνήθηκε και κατά τον οριζόμενο στην παρούσα χρόνο. Το ποσό της 

εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% του προσφερομένου ετησίου 

μισθώματος. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισμός μετά την εγκατάσταση του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ στο μίσθιο, στους δε λοιπούς 

διαγωνιζόμενους εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

Β.   Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
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1) ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ.  

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων που θα προσέλθουν στη 

συγκεκριμένη ώρα και στο συγκεκριμένο τόπο, ανοίγει τους φακέλους, μονογράφει τα 

δικαιολογητικά και τηρεί Πρακτικό, στο οποίο περιγράφονται με λεπτομέρεια οι 

υποβληθείσες προσφορές και  τα ονόματα των διαγωνιζομένων, αφού προηγουμένως 

ελεγχθούν οι ταυτότητες και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα. Για όλα τα ανωτέρω η 

Γραμματέας της Επιτροπής του Διαγωνισμού τηρεί έγγραφα  πρακτικά. Οι διαγωνιζόμενοι 

που παρίστανται στον διαγωνισμό μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 

προσφορών των άλλων διαγωνιζομένων σε ώρα και τόπο που θα ανακοινωθεί την ημέρα 

του διαγωνισμού. Στο Πρακτικό ορίζεται η ημέρα και ώρα που η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού θα επισκεφθεί τα προταθέντα ακίνητα προκειμένου να τα εξετάσει και 

ανακοινώνει αυτό στους διαγωνιζόμενους. 

 

2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη, προκειμένου να 

διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις προσφορές των 

διαγωνιζομένων και να αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερομένων 

ακινήτων.  

2. Επιπλέον χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την καλύτερη γραφειακή λειτουργία της 

υπηρεσίας δύνανται να αξιολογηθούν, αναλογικά με την τιμή της προσφοράς, από την 

Επιτροπή.  

α. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά την επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των 

προταθέντων προς μίσθωση ακινήτων συνεδριάζει παρουσία όλων των μελών αυτής 

και αποφασίζει κατά πλειοψηφία συντάσσοντας αιτιολογημένη έκθεση περί 

καταλληλότητας αυτών ή όχι.  

3. Σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή λαμβάνεται υπόψη: 1) Η θέση των ακινήτων ( 

ωροθέτηση, προβολή, προσβασιμότητα, εγγύτητα σε σταθμούς εξυπηρέτησης 

αστικών συγκοινωνιών κ.λ.π), 2) Η λειτουργικότητα των ακινήτων (κατανομή  

γραφειακών χώρων ανά όροφο κ.λ.π), 3) Τεχνικά χαρακτηριστικά των ακινήτων (όπως 

θα κριθούν σε αντιπαραβολή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και κατά την απόλυτη 

κρίση της Επιτροπής)  4) Οικονομικά χαρακτηριστικά των προσφορών (ενδεικτικά και 

όχι  περιοριστικά : ζητούμενο μίσθωμα, ζητούμενη  ετήσια αναπροσαρμογή, 

προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης υπηρεσιών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ που θα 
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μετεστεγασθούν, προβλεπόμενο κόστος συντήρησης, άλλοι τυχόν όροι που έχουν 

οικονομικό όφελος η ζημία η κίνδυνο για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ καθ’όλη την διάρκεια της 

προβλεπόμενης μίσθωσης κλπ).  

4. Εάν κριθεί κατάλληλο ένα και μόνο ακίνητο, ο διαγωνισμός περατούται και τα πρακτικά 

της Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, στην κρίση του 

οποίου εναπόκειται η επανάληψη του διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 32 του ΠΔ 715/79, ή η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

5. Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται Πρακτικό – Έκθεση, η οποία κοινοποιείται επί 

αποδείξει σε όλους τους διαγωνιζόμενους (που έχουν υποβάλλει προσφορές), 

περίληψη δε αυτής τοιχοκολλείται  σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας που εξέδωσε την 

παρούσα. 

6. Κατά της Εκθέσεως περί Καταλληλότητας ή μη των προσφερομένων ακινήτων, οι 

συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ενώπιον του Δ.Σ. 

του ΕΤΑΠ ΜΜΕ σε  σαράντα οκτώ (48)  ώρες από της κοινοποιήσεως της απόφασης 

της επιτροπής περί μη καταλληλότητας του προσφερόμενου ακινήτου. 

7. Μετά την εκδίκαση της ενστάσεως από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, οι ιδιοκτήτες των 

οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα, καλούνται να προσέλθουν ορισμένη ημέρα και 

ώρα για την συνέχιση του διαγωνισμού μεταξύ τους με προφορική μειοδοσία. Κατά την 

συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την οποία διεξάγεται η προφορική μειοδοσία, οι 

ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα μειοδοτούν προφορικά επί της 

μικρότερης έγγραφης προσφοράς και οι μειοδοτικές αυτές προσφορές εγγράφονται 

στον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού που τηρεί η Επιτροπή κατά σειρά και 

εκφωνούνται με το όνομα του μειοδότη.  

8. Η προφορική μειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή εφ’ όσον είναι μικρότερη τουλάχιστον 

κατά 2% της ως άνω μικρότερης έγγραφης προσφοράς, κατά το ποσοστό δε αυτό 

εξακολουθεί η μειοδοσία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού, χωρίς να γίνεται δεκτή 

οποιαδήποτε προσφορά μικρότερου ποσοστού.  

9. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει 

διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο 

μειοδότη.  

10. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προφορικής μειοδοσίας δε γίνουν νέες 

προσφορές, ως επιτευχθέν μίσθωμα θεωρείται αυτό που ζητείται με τη μικρότερη των 

εγγράφων προσφορών. Επί περισσοτέρων δε ίσων προσφορών, αυτό (το μίσθωμα) 

που αφορά το ακίνητο, που επέλεξε η Επιτροπή. 

11. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότη ή της νομιμότητας 

ΑΔΑ: Β4ΓΟΟΡΡΔ-75Ε



 29 

διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές (άρθ. 31, 

Π.Δ. 715/79).  

12. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την παροχή 

διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο  της προσφοράς τους.  Στην  περίπτωση  

αυτή  η  παροχή   διευκρινίσεων  είναι  υποχρεωτική  για  το διαγωνιζόμενο. 

13. Οι διαγωνιζόμενοι μειοδότες υποχρεούνται να ζητούν εγγράφως και με απόδειξη από 

την Επιτροπή πριν την υποβολή των πρακτικών αυτής στο ΔΣ του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ., όσες 

διασαφήσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διασαφήσεις αυτές οφείλει η Επιτροπή που 

διενεργεί τον διαγωνισμό να ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισμού και να τις 

καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά με αναφορά στις ανακοινώσεις. 

 

3) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Μετά την περάτωση της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

συντάσσει Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού, με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα 

προς το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ τη μίσθωση ακινήτου ή την επανάληψη του 

Διαγωνισμού. Το Πρακτικό συνοδεύεται από την Έκθεση της Επιτροπής περί 

καταλληλότητας του ακινήτου, επισυναπτομένων των προσφορών των μειοδοτών, των 

ενστάσεων και των επ’ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2. Το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ αποφασίζει μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή του 

Πρακτικού και της απόφασης της Επιτροπής, για την κατακύρωση του αποτελέσματος 

του Διαγωνισμού ή την επανάληψή του, εκτός εάν από ειδικούς λόγους επιβάλλεται η 

αναβολή λήψεως απόφασης για εύλογο χρόνο. Για την επιλογή του καταλληλότερου 

ακινήτου η Επιτροπή του Διαγωνισμού και το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δε δεσμεύονται από 

το τυχόν μικρότερο μίσθωμα άλλου ακινήτου, δύνανται δε, κατόπιν ειδικά 

αιτιολογημένων αποφάσεών τους,  να προτιμήσουν οποιοδήποτε από τα 

προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα. Αν το ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κρίνει  ασύμφορο το 

επιτευχθέν αποτέλεσμα του διαγωνισμού ή δεν προσήλθε κανείς κατά τον 

διενεργηθέντα διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως και επί αποδείξει προς τον 

ιδιοκτήτη του ακινήτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

4) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1. Ο Εκμισθωτής στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, ειδοποιείται εγγράφως και 

επί αποδείξει, όπως εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως. 
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2. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς αυτός υπέρ του οποίου 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, το Δ.Σ. 

του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα μειοδότη και η εγγύηση 

συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. Ακολούθως, το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ 

προβαίνει στη μίσθωση ανάλογου μισθίου χωρίς διαγωνισμό, σε βάρος του μειοδότη, 

του τελευταίου υποχρεούμενου στην πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του 

μισθώματος μέχρι τη λήξη του ορισθέντος στην διακήρυξη χρόνου μισθώσεως και σε 

ανόρθωση κάθε ζημίας προξενηθείσας στον ΕΤΑΠ - ΜΜΕ εκ της  αθετήσεως της 

υποχρεώσεως του μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης. Οι υποχρεώσεις του 

μειοδότη βεβαιώνονται δια καταλογισμού διενεργούμενου μέσω αιτιολογημένης 

απόφασης του διοικούντος τον ΟΑΕΕ συλλογικού οργάνου, και το καταλογιζόμενο 

ποσό εισπράττεται κατά την διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων. 

3. Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε εταιρεία, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα 

υπογράψει τη σύμβαση θα πρέπει να καταθέσει και όλα τα σχετικά έγγραφα για τη 

νομιμοποίησή του ως εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

5)  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 

1. Η παράδοση του κατακυρωθέντος προς μίσθωση ακινήτου, με αποπερατωμένες όλες 

τις εργασίες που θα προκαθορισθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού ως 

απαραίτητες ώστε να καταστεί το άνω ακίνητο κατάλληλο για την προβλεπόμενη 

χρήση και σύμφωνο με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, δε μπορεί να γίνει μετά 

την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση με απόδειξη της απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ για την κατακύρωση της μίσθωσης στο 

όνομα του μειοδότη εκμισθωτή, παρερχομένης δε  της άνω προθεσμίας άπρακτης η 

μίσθωση λύεται εκ μέρους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ υπέρ του οποίου καταπίπτει η εγγύηση 

συμμετοχής.  

2. Ακολούθως το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ δικαιούται να προβαίνει σε νέα μίσθωση ανάλογου 

ακινήτου και χωρίς διαγωνισμό σε βάρος του μειοδότη του τελευταίου υποχρεουμένου 

σε πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του μισθώματος, μέχρι λήξεως του 

αναφερόμενου στην διακήρυξη ορισθέντος χρόνου μισθώσεως και σε ανόρθωση της 

κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ οποιασδήποτε ζημίας λόγω της 

αθετήσεως της υποχρέωσής του για την παράδοση του ακινήτου. 

3. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο 

στην αρμόδια επιτροπή του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 
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του     Π. Δ. 715/79, που ρυθμίζουν τις διαδικασίες παράδοσης- παραλαβής του 

μισθίου ακινήτου. 

4. Το ακίνητο θα παραδοθεί και θα  διαθέτει, κατά τον χρόνο της παράδοσής του, όλες τις 

ιδιότητες που έχουν συνομολογηθεί με βάση την προσφορά και τις προδιαγραφές της 

Διακήρυξης και θα είναι κατάλληλο και απολύτως έτοιμο προς χρήση. 

5. Η παραλαβή του μισθίου καθώς και η απόδοσή του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της 

μίσθωσης θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών, συγκροτούμενη με 

απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, η οποία θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής εις 

διπλούν, από το οποίο το ένα λαμβάνει ο Εκμισθωτής και το άλλο παραδίδεται στο 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ(υπηρεσία που 

ενεργεί τον διαγωνισμό), στο οποίο θα πιστοποιείται η κατάσταση του μισθίου κατά τον 

χρόνο της παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

6. Η παραλαβή του μισθίου από τον ΕΤΑΠ – ΜΜΕ με τη σύνταξη πρωτοκόλλου δεν 

απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή για οποιασδήποτε φύσης 

ελαττώματα του μισθίου κατά τις περί μισθώσεως πράγματος διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα. 
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ΕΤΑΠ  ΜΜΕ 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

I. Διάρκεια της μίσθωσης – Ασφάλιση Μισθίου 

1. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη, αρχομένης από την ημερομηνία 

που θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής του μισθίου από την 

Επιτροπή Παραλαβής και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και λήγουσας την αντίστοιχη 

ημερομηνία μετά την παρέλευση της δωδεκαετίας. Το επιτευχθέν μίσθωμα θα αρχίσει 

να καταβάλλεται από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του μισθίου 

στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.  

2. Μετά την λήξη της μίσθωσης, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ μπορεί να παραμείνει στο μίσθιο μέχρι 

δύο μήνες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την 

μεταστέγασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 715/79, 34 παρ. 5. 

3. Ο μειοδότης - εκμισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει το μίσθιο ακίνητο έναντι των 

συνήθων κινδύνων , όπως : πυρκαϊά–κεραυνό, σεισμό, ευρεία έκρηξη, βραχυκύκλωμα 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θύελλα-καταιγίδα-πλημμύρα, θραύση σωληνώσεων 

ύδρευσης και κεντρικής θέρμανσης, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις-απεργίες-

οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, πτώση αεροσκαφών και 

αντικειμένων από αυτά, πρόσκρουση οχήματος, αποκομιδή συντριμμάτων, αστική 

ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς προς τρίτους, αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές 

βλάβες και υλικές ζημίες περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης με την οποία θα 

συμβληθεί ο μειοδότης εκμισθωτής θα έχει υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του 

ΕΤΑΠ ΜΜΕ που δεν θα την αρνηθεί χωρίς σοβαρό λόγο. Ο μειοδότης εκμισθωτής θα 

παραδώσει αντίγραφο της ασφαλιστικής σύμβασης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Τυχόν δε 

παράλειψη του εκμισθωτή να προβεί στη σύναψη αυτής θα αποτελεί κώλυμα για την 

παραλαβή του μισθίου ακινήτου.   
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II. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του εκμισθωτή 

1. Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να κάνει στο  

μίσθιο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνήθη χρήση 

του μισθίου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από τη σχετική ειδοποίηση της στεγαζόμενης  

Υπηρεσίας (άρθρ. 35 παρ. 2, Π. Δ 715/79). 

2. Σε περίπτωση δε άρνησής του ή μη ενέργειας των επισκευών μέσα στην ταχθείσα  

προθεσμία από τον Εκμισθωτή, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ έχει το δικαίωμα ή να διακόψει την 

καταβολή των μισθωμάτων μέχρι εκτελέσεως αυτών ή να προβεί σε μονομερή λύση 

της μίσθωσης και την σύναψη νέας μίσθωσης με διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση 

αναλόγου ακινήτου σε βάρος του εκμισθωτή σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 33 

του Π.Δ.715/79 ή να ενεργεί  τις επισκευές σε βάρος του ιδιοκτήτη Εκμισθωτή, της 

δαπάνης παρακρατουμένης από τα μισθώματα,  μετά από προηγούμενη βεβαίωση 

της τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. ή του Δημοσίου ή αν τέτοια δεν εδρεύει επί 

του τόπου από εμπειρογνώμονες οριζομένους από  κοινού από τον ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και 

τον Εκμισθωτή καλούμενο προς τούτο εγγράφως και επί αποδείξει. 

3. Η επισκευή των ζημιών και των βλαβών του ανελκυστήρα και του συστήματος ψύξης – 

θέρμανσης θα βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή, η δε συντήρηση 

αυτών θα βαρύνει τον ΕΤΑΠ – ΜΜΕ εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

4. Η συντήρηση περιλαμβάνει: 

5. α) τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των 

υπολοίπων εξαρτημάτων για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας στην 

οποία μπορεί να οδηγηθούν οι εγκαταστάσεις εξαιτίας  μίας φθοράς,  βλάβης  ή και 

απορύθμισης των μηχανικών ή και των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. 

6. β) τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με 

εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης και τον καθαρισμό και την 

λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της 

τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων 

ασφαλείας  

7. Συνεπώς, οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, ακόμη και του πιο μικρού που χρήζει 

αντικατάσταση , νοείται επισκευή και βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή.  

8. Ο Εκμισθωτής δε δικαιούται αποζημίωσης από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ αν το ταμείο λύσει  

μονομερώς τη μίσθωση πριν τη λήξη της, λόγω μεταφοράς των στεγαζομένων 

υπηρεσιών σε ιδιόκτητο ακίνητο ή οργανώσεως αυτών κατά τρόπο  ώστε  το  μίσθιο  

να  μην επαρκεί  για την  εξυπηρέτηση  των αναγκών  του,  ή να μην είναι πλέον 

απαραίτητο, ή  αν  καταργηθούν  αυτές ή μέρος αυτών,  ή  αν  προσφερθεί  σ΄ αυτό  
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από  τρίτο  η  δωρεάν  χρήση  κατάλληλου  ακινήτου  ή  μεταφερθεί  η  στεγαζομένη  

Υπηρεσία  σε άλλον  τόπο έστω  και προσωρινά (άρθρ. 35 παρ. 2). Για την κατά τα 

ανωτέρω λύση της μίσθωσης απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον Εκμισθωτή 

πριν από 60 τουλάχιστον ημέρες από την καθοριζόμενη στην ως άνω ειδοποίηση 

ημερομηνία λύσης της μίσθωσης και από την ημερομηνία αυτή παύει η υποχρέωση 

του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ προς καταβολή του μισθώματος στον Εκμισθωτή. 

ΙΙΙ.  Χρήση του Μισθίου 

 

1. Διαρκούσης της μίσθωσης το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ δικαιούται να στεγάζει στο μίσθιο και 

οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του, υφιστάμενη ή μη κατά τον χρόνο της μίσθωσης χωρίς 

να δικαιούται ο Εκμισθωτής να προβάλει αξιώσεις αποζημιώσεως ή προσθέτου 

μισθώματος. Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ δεν υπόκειται σε ουδεμία αποζημίωση υπέρ του Εκμισθωτή 

για τις εκ της συνήθους χρήσης ή κακής του κτιρίου κατασκευής και εκ τυχαίου γεγονότος 

ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο. Η έννοια της συνήθους χρήσης 

επί των μισθώσεων των ΝΠΔΔ είναι ευρύτερη των κοινών μισθώσεων (άρθρ. 35 παρ. 2. 

Π.Δ/τος 715/79.) 

 

2. Εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μεταβιβασθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η κυριότητα, 

νομή, επικαρπία, χρήση του μισθίου σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται 

αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη τούτου 

θεωρουμένου εφεξής ως Εκμισθωτή. Προς αυτόν τον τελευταίο θα καταβάλλονται από το 

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ τα μισθώματα, από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί νομίμως προς αυτόν 

(ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) ο νόμιμος τίτλος και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού βάσει του οποίου 

κατέστη αυτός νόμιμος επικαρπωτής, κύριος, νομέας, χρήστης του μισθίου ακινήτου. 

 

3. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, το μίσθιο θα αποδοθεί από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. στην 

κατάσταση που θα βρίσκεται την ημέρα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξεως ή λύσεως της 

μίσθωσης, χωρίς καμία υποχρέωση του Οργανισμού προς αποζημίωση του Εκμισθωτή 

για τις οποιεσδήποτε διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις έγιναν σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης.  

IV.   Μίσθωμα  - Αναπροσαρμογή – Δικαιοδοσία – Άλλες Διατάξεις 

 

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, τηρουμένων των 

νομίμων διαδικασιών και προβλεπομένων εγκρίσεων σε οποιοδήποτε  υποκ/μα της Εθνικής 

Τράπεζας  επιθυμεί ο Εκμισθωτής. Από το καταβαλλόμενο στον Εκμισθωτή μίσθωμα θα 
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παρακρατείται κάθε μήνα ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% επί του 3% για Χαρ/μο & ΟΓΑ.  

 

Το προσφερόμενο μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για την πρώτη τριετία, θα 

αναπροσαρμόζεται δε ετησίως, όπως συμφωνηθεί, από την έναρξη του τετάρτου έτους της 

μίσθωσης.   

 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει από την συναφθείσα  σύμβαση 

μίσθωσης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

 

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον τύπο βαρύνουν τον Εκμισθωτή. Το  

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ δεν καταβάλλει μεσιτικά δικαιώματα. Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να επιδείξει 

την εκ της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών συμπεριφορά για τυχόν καθυστέρηση 

εισπράξεως του συμφωνηθέντος μισθώματος από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ λόγω ανωτέρας βίας 

(απεργίας υπαλλήλων Τραπεζών κ.λ.π.). 
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ΕΤΑΠ  ΜΜΕ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι Προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει επιπρόσθετα να αναφέρουν τα 

παρακάτω στοιχεία. 

1. Την ακριβή θέση του ακινήτου. 

2. Την ωφέλιμη (καθαρή) επιφάνεια του ακινήτου καθώς και τη συνολική επιφάνεια του 

ακινήτου καθώς και ανά όροφο. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η 

επιφάνεια των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων (κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, 

θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κλπ).  

3. Τη χρονολογία έκδοσης οικοδομικής αδείας. Θα αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης της 

οικοδομικής αδείας και η παλαιότητα του ακινήτου σε συνδυασμό με το έτος 

αποπεράτωσης καθώς και το έτος σημαντικής ανακαίνισης η ανακατασκευής και την 

Πράξη Σύστασης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (εάν υπάρχει). 

4. Περιγραφή της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Θα περιγράφεται συνοπτικά η 

κατάσταση του ακινήτου, κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή 

συμπεράσματα για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, το είδος των 

εγκαταστάσεων και γενικά το είδος και η ποιότητα της κατασκευής τους. 

Ειδικότερα είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο να  περιγράφονται τα ακόλουθα: 

1) τα εξωτερικά κουφώματα και οι υαλοπίνακες (απλοί ή θερμομονωτικοί, έγχρωμοι ή 

ανακλαστικοί ή απλοί, διπλοί η μονοί, ), 

2) τα δάπεδα των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων (π.χ μωσαϊκά, μάρμαρα, 

πλακίδια κλπ), 

3) η ύπαρξη ή μη ψευδοροφών, 

4) η ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης, με αυτονομία ή μη και οι προβλεπόμενες ώρες 

λειτουργίας της, εάν η θέρμανση δεν είναι αυτόνομη, 

5) η ύπαρξη κλιματισμού και ο τρόπος που εξασφαλίζεται (π.χ. με split - unit ή με 

κεντρική εγκατάσταση, με fan - coils οροφής ή δαπέδου), οι ώρες λειτουργίας του 
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κλιματισμού (εάν  δεν είναι αυτόνομος), 

6) εάν υπάρχει ανανέωση του αέρα (αερισμός) και με ποιο τρόπο (π.χ. με κανάλια και 

προκλιματισμένο αέρα ή απ’ ευθείας από την ύπαιθρο), 

7) συνοπτική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης : ισχυρά και ασθενή ρεύματα, 

τηλεφωνική εγκατάσταση, δομημένη καλωδίωση κλπ, 

8) συνοπτική περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης (θέσεις και αριθμός WC, 

υδροληψίες και αποχετεύσεις),  

9) γενικά οτιδήποτε πρόσθετο κρίνει ο συμμετέχων ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην 

αξιολόγηση της κατάστασης και της  ποιότητας  του ακινήτου. 

10) Θα περιγράφεται επίσης ο όροφος ή οι όροφοι που καταλαμβάνει το ακίνητο και ο 

τρόπος διαρρύθμισης, δηλαδή εάν είναι με κινητά χωρίσματα ή με σταθερά χωρίσματα 

(τοιχοποιίες) ώστε να διαπιστωθεί η ευελιξία του κτιρίου σε πιθανές τροποποιήσεις της 

διαρρύθμισης (εάν απαιτηθούν).  Επίσης η ύπαρξη ή μη ανεξάρτητης και αυτόνομης 

κεντρικής θέρμανσης, κλιμακοστασίου και ανελκυστήρων αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση του υπό μίσθωση ακινήτου. 

5. Περιγραφή της νομικής κατάστασης του ακινήτου. Θα περιγράφεται η νομική και 

πραγματική μισθωτική κατάσταση του ακινήτου κατά το χρόνο που συντάχθηκε η 

προσφορά (δηλαδή εάν είναι ελεύθερο ή μισθωμένο κ.λ.π), ως και τυχόν νομικά 

ελλατώματα (εμπράγματες ασφάλειες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα τρίτων κλπ). 

6. Αναγραφή της ημερομηνίας παράδοσης του ακινήτου – χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

Θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου, πλήρως 

αποπερατωμένου και κατάλληλου για χρήση με το κλειδί, με τις συνομολογούμενες 

ιδιότητες που αναφέρονται στην προσφορά βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το ακίνητο θα παραδοθεί  πλήρως αποπερατωμένο κατά τον χρόνο παράδοσης 

αυτού και απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και  σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης και του Π.Δ. 715/79, ως ισχύει.  Η εν λόγω ημερομηνία θα 

αναφέρεται στο μισθωτήριο αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την 

ημέρα της επί αποδείξει κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΠ – 

ΜΜΕ στον υπέρ ου η κατακύρωση. 

7. Οι χώροι στάθμευσης. Να αναφέρεται η ύπαρξη ή μη χώρων στάθμευσης (υπαίθριων 

ή στεγασμένων εντός του κτιρίου π.χ. πυλωτή ή του οικοπέδου), καθώς και η εν γένει 

ευχέρεια στάθμευσης στη περιοχή πλησίον του κτιρίου. 

8. Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Να αναγράφεται η απόσταση του ακινήτου από 

κομβικούς σταθμούς ΜΜΜ καθώς και η εν γένει δυνατότητα της συγκοινωνιακής του 
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εξυπηρέτησης. 

9. Εγκύτητα προς την έδρα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Να αναγράφεται η απόσταση του ακινήτου 

από την έδρα του Ταμείου στην οδό Καλλιρρόης 5 &Περραιβού 20, Αθήνα.   

10.  Προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί Τεχνική Περιγραφή για τις τυχόν εργασίες 

επισκευής, ανακαίνισης, διαρρύθμισης και κάθε άλλης συμπλήρωσης που θα εκτελέσει 

ο Εκμισθωτής προκειμένου να παραδώσει το ακίνητο στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ στην καλύτερη 

δυνατή κατάσταση, έτοιμο για χρήση με το κλειδί και κατάλληλο για τον σκοπό που 

προορίζεται.  

 

Η περιγραφή αυτή θα βοηθήσει την Επιτροπή του Διαγωνισμού να σχηματίσει ακριβέστερη 

εικόνα για πιθανές βελτιώσεις του υπό μίσθωση ακινήτου, ιδίως εάν το μίσθιο προέρχεται 

από επαναμίσθωση και δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έχει ανάγκη 

χρωματισμών, υπάρχουν βλάβες ή φθορές από τον προηγούμενο μισθωτή και εν γένει εάν το 

μίσθιο είναι επιδεκτικό βελτιώσεων που θα εξυπηρετούσαν την νέα χρήση του από το ΕΤΑΠ -

ΜΜΕ. Για τις εργασίες αυτές είναι επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο να υπάρξει και 

χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν, από της κατακυρώσεως του διαγωνισμού 

μέχρι  την παράδοση του στο ΕΤΑΠ –ΜΜΕ (με περιγραφή των επιμέρους σταδίων, όπως 

π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, διαρρυθμίσεις, χρωματισμοί κλπ), το οποίο πάντως δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την επί αποδείξει κοινοποίηση της 

κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ στον υπέρ ου η κατακύρωση. 
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