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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Επωνυµία και ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 

Οργανισµός:   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Υπόψη:  ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και 

Ανθρώπινου ∆υναµικού (Πρωτόκολλο) 

∆ιεύθυνση:  Λεωφ. Μεσογείων 288  

Τοποθεσία/Πόλη:  Χολαργός / Αθήνα 

Χώρα: Ελλάδα 

Ταχυδροµικός Κώδικας: 155 62 

Τηλέφωνο:   00 30 210 6505 600  

E-Mail: ktimagen@ktimatologio.gr 

Πληροφορίες:  Ι. Κολοβός (τηλ. 210 6505704 – email: 

ikolovos@ktimatologio.gr),  Β. ∆ηµητρακόπουλος (τηλ. 210 6505826 – email: 

vdimitra@ktimatologio.gr)  

∆ιεύθυνση Internet (URL): www.ktimatologio.gr 

 

 

1.2  Γενικές πληροφορίες 

• Ο φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ («Φορέας») συστάθηκε µε το ν. 

4512/2018 (ΦΕΚ 5/17-01-2018) αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 

εποπτεύεται  από τον Υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης (Π.∆. 3/2021, ΦΕΚ 

Α΄3/6-1-2021). 

Σκοπός του φορέα είναι :  

• H σύνταξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους νόµους 2308/1995 και 2664/1998. 

• H τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του συστήµατος Μεταγραφών και 

Υποθηκών στα Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα του Φορέα, τα 

οποία θα συσταθούν σταδιακά, βάσει των αποφάσεων της παρ. 7 του άρθρου 1 

του ν.4512/2018. 

• H σύνταξη, ενηµέρωση, τήρηση και αναθεώρηση βασικών και παράγωγων 

τοπογραφικών χαρτών και τοπογραφικών διαγραµµάτων. 

• O σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η οργάνωση, η λειτουργία και η διαχείριση 

συστηµάτων αναγκαίων για τη δηµιουργία και διαχείριση γεωδαιτικού υλικού που 

σχετίζονται µε το σκοπό του. 
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• Ο προγραµµατισµός, η εκτέλεση και ο έλεγχος φωτογραµµετρικών και 

τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών 

εικόνων έως και την τελική απόδοση, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα, 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

• Η οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδοµένων. 

 

 Στο πλαίσιο  επίτευξης του ανωτέρω σκοπού αυτού, ο Φορέας προκηρύσσει 

διαγωνισµό για την εξεύρεση και µίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών  

στέγασης Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων στις κάτωθι 16 πόλεις 

της χώρας: 

1. Θεσσαλονίκη 

2. Λάρισα 

3. Μυτιλήνη 

4. Σέρρες 

5. Σπάρτη 

6. Αίγιο 

7. Άµφισσα 

8. Λιβαδειά 

9. Κιλκίς 

10. Πύργος 

11. Μεσολόγγι 

12. Αγρίνιο 

13. Βόλος 

14. Χανιά 

15. Κυπαρισσία 

16. Άρτα 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών διαγωνισµός διέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 7374/2021 

«Έγκριση Κανονισµού για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων από το 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (ΦΕΚ 1059Β΄/18.3.2021). 



4 
 

Σε περίπτωση κατακύρωσης θα υπογραφεί Σύµβαση Μίσθωσης Ακινήτου σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα ∆’ της παρούσας.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της σύµβασης του 

Παραρτήµατος Ε’. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Οι προς µίσθωση χώροι θα πρέπει να έχουν συνολικό εµβαδόν σύµφωνα µε τον 

συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».  

 

Τα προσφερόµενα ακίνητα  θα πρέπει να είναι ελεύθερα προς µίσθωση. Προσφορές 

χώρων µικρότερου εµβαδού µέχρι ποσοστού 10% ή µεγαλύτερου µέχρι ποσοστού 

50%, αξιολογούνται µόνον εφόσον οι προσφερόµενοι χώροι κριθούν κατάλληλοι και 

επαρκείς για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Εφόσον οι επιπλέον χώροι δεν 

χρησιµοποιηθούν, ο Φορέας δεν βαρύνεται µε ουδεµία δαπάνη (κοινόχρηστα κλπ) 

που αφορά τους χώρους αυτούς.  

 

Τα εν λόγω ακίνητα πρέπει να παραδοθούν έτοιµα για χρήση στον Φορέα το 

αργότερο εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της κάθε σύµβασης. Σε 

περίπτωση µη εµπρόθεσµης παράδοσης του µισθίου, εφαρµόζονται τα 

προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 14 της  Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης 7374/2021 «Έγκριση Κανονισµού για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης 

ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (ΦΕΚ 

1059Β΄/18.3.2021). 

 

Οι χώροι του ακινήτου πρέπει να είναι λειτουργικοί συνδυάζοντας κατάλληλα κύριους 

και βοηθητικούς χώρους. Οι κύριοι χώροι θα πρέπει να είναι σχετικά µεγάλης 

επιφάνειας, να µην υφίσταται κατακερµατισµός και να είναι δεκτικοί για εσωτερική 

διαρρύθµιση (για διαµόρφωση γραφείων) µε εγκατάσταση κατάλληλων χωρισµάτων. 

Τα προσφερόµενα ακίνητα δύνανται να αναπτύσσονται σε άνω του ενός ορόφους υπό 

τους εξής λειτουργικούς περιορισµούς: 

 

1. Οι χώροι εργασίας και συναλλαγής µε το κοινό θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

οπωσδήποτε ισόγειο τµήµα, επιφανείας σύµφωνα µε τον συνηµµένο 

«ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και να έχουν λειτουργική συνέχεια µε 

συνεχόµενους ορόφους άνωθεν του ισογείου και επικοινωνία µεταξύ ορόφων 

µέσω ανελκυστήρα προσώπων και κλιµακοστασίου. 
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2. Θα πρέπει να υπάρχει, µέσω ανελκυστήρα ή/και κλιµακοστασίου ευκολία 

διακίνησης υλικών (εξοπλισµού, χαρτοκιβωτίων, κλπ) από και προς τον 

προσφερόµενο χώρο. Εφόσον προσφέρονται και υπόγειοι ή ηµιυπόγειοι 

χώροι, δεδοµένου ότι αυτοί θα είναι επισκέψιµοι από υπαλλήλους και 

συναλλασσόµενο κοινό προς έλεγχο των φυλασσόµενων εκεί αρχείων, αυτοί 

θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνητό εξαερισµό, ευκολία εισόδου και 

εξόδου κοινού, αρχειακού υλικού και ειδών επίπλωσης και να είναι 

απαλλαγµένοι από υγρασία. 

 

Η στέγαση των γραφείων είναι επιθυµητό να γίνει σε ακίνητο που έχει σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί εξ αρχής µε χρήση “ καταστήµατος” ή “ κτιρίου γραφείων” , ώστε να 

εξασφαλίζονται βασικές απαιτήσεις ορθολογικής λειτουργίας γραφειακών χώρων και 

Η/Μ υποδοµών, ως ακολούθως: 

• Λειτουργική κατανοµή και διάκριση της κυκλοφορίας στο ακίνητο για κοινό και 

εργαζοµένους (είσοδοι, κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες, διάδροµοι κλπ). 

• Επαρκής και αυτόνοµος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός του ακινήτου για τη 

λειτουργία του ως γραφειακού χώρου (επάρκεια και αυτονοµία παροχών 

ρεύµατος, καλωδιώσεων, τεχνητού φωτισµού, σύστηµα κλιµατισµού-

εξαερισµού, µέτρων πυρασφάλειας κλπ).  

 

Ακίνητα τα οποία δεν έχουν ανεγερθεί για χρήση ”καταστήµατος” ή ”κτιρίου γραφείων” 

θα πρέπει, µε ευθύνη και έξοδα των ιδιοκτητών, να προχωρήσουν (εφόσον 

επιλεγούν) σε όλες τις ενέργειες για αλλαγή χρήσης. 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών ή πολεοδοµικών παραβάσεων, θα 

πρέπει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, να υποβληθεί βεβαίωση της αρµόδιας 

αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του προσφερόµενου ακινήτου στο 

ν. 4495/2017 ή σε προηγούµενους νόµους υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή 

αλλαγών χρήσης (4178/2013, 3843/2010, κ.ο.κ.). 

 

∆εδοµένου ότι η ηλικία του ακινήτου αποτελεί βασικό κριτήριο, είναι επιθυµητή η 

στέγαση σε σύγχρονο ακίνητο (βλ κριτήρια σε Παράρτηµα Α’). 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης στα ακίνητα δεν θα πρέπει:  

α) να υπάρχει κεραία κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης φωτεινή ή άλλη επιγραφή 

που θίγει το κύρος του Φορέα ή προωθεί παρεµφερείς δραστηριότητες 
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β) να γίνεται αποθήκευση εύφλεκτων υλών, να υπάρχουν πάσης φύσεως επιβλαβείς 

για την υγεία εκποµπές και  λειτουργία οχλουσών (κατά τη κρίση του Φορέα) 

επιχειρήσεων καθώς και να µην υπάρχουν επιβλαβή για την υγεία δοµικά στοιχεία 

(π.χ. Αµίαντος). Η κρίση της Επιτροπής ως προς το αν κάποιες επιχειρήσεις 

θεωρούνται οχλούσες θα είναι πλήρης, αναλυτική και αιτιολογηµένη.   

 

Τα παραπάνω θα πρέπει να διασφαλίζονται είτε στον κανονισµό του κτιρίου είτε µε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του εκµισθωτή στην περίπτωση που είναι αποκλειστικός και 

µόνος κύριος του ακινήτου. 

 

3.1 ΘΕΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το ζητούµενο ακίνητο θα πρέπει να ευρίσκεται στις περιοχές/πόλεις που αναφέρονται 

στον συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». 

 

Τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται κατά προτίµηση σε περιοχές εντός του αστικού 

ιστού της εκάστοτε πόλης και, ειδικότερα, κοντά σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες 

της κεντρικής ή αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (π.χ. ∆ικαστικό Μέγαρο, Περιφέρεια, 

∆ηµαρχιακό Μέγαρο, Υποθηκοφυλακείο κλπ.). Θα πρέπει επίσης να είναι εύκολα 

προσβάσιµα πεζή ή µε µέσα µαζικής µεταφοράς (µετρό, αστική συγκοινωνία, ΚΤΕΛ 

κλπ) µε υψηλή συχνότητα συγκοινωνίας εντός των εργάσιµων ωρών. Εάν δεν 

υφίσταται ικανοποιητική κάλυψη από µέσα µαζικής µεταφοράς, θα πρέπει  να 

διαθέτουν δυνατότητα στάθµευσης είτε εντός της οικοδοµής ή στις πέριξ αυτής οδούς. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται, µε πλήρη, αναλυτική και αιτιολογηµένη απόφασή 

της, να αποκλείσει προσφερόµενα ακίνητα τα οποία δεν πληρούν κάποια ή όλα τα 

παραπάνω ή βρίσκονται σε ακατάλληλη για τη σκοπούµενη χρήση θέση. 

 

3.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα υποψήφια ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 

Α) Ως προς την στατικότητα: 

• Χώροι εργασίας και συναλλαγών (το απαιτούµενο εµβαδόν αναφέρεται στον 

συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»): κινητά φορτία τουλάχιστον 

200 kg/m2 (2 KN/m2). 

• Χώροι αρχείων (το απαιτούµενο εµβαδόν αναφέρεται στον συνηµµένο 

«ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ») και Η/Ζ:  
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o Είτε έδραση επί εδάφους 

o Είτε, εάν το δάπεδο δεν εδράζεται στο έδαφος, κινητά φορτία 

τουλάχιστον 500 kg/m2 (5 KN/m2) 

Σηµείωση: Στην περίπτωση ακινήτων που δεν διαθέτουν τους ζητούµενους 

χώρους αρχείων µε την ανωτέρω προδιαγραφή αντοχής πλακών, οι υποψήφιοι 

δύνανται, εναλλακτικά, να προσφέρουν χώρους αναλογικά µεγαλύτερου 

εµβαδού (για «διασπορά» των προς αποθήκευση αρχείων), έτσι ώστε, η 

συνολική φόρτιση της πλάκας έδρασης των αρχείων να είναι χαµηλότερη από 

την επιτρεπόµενη στατική αντοχή. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι, 

κριτήριο επιλογής του προς µίσθωση ακινήτου είναι το συνολικά προσφερόµενο 

µηνιαίο µίσθωµα ανεξαρτήτως επιφάνειας του προσφερόµενου χώρου (Άρθρο 

3 παρ. 4 και άρθρο 6 της παρούσης). 

 

Β) Ως προς την αντισεισµικότητα: 

Τα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν τις διατάξεις σύγχρονων κανονισµών 

αντισεισµικού σχεδιασµού (αντισεισµικός κανονισµός του 1984 ή νεότερος). 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές για ακίνητα που πληρούν τον 

παραπάνω όρο αντισεισµικότητας, θα γίνονται δεκτά και ακίνητα που καλύπτουν και 

διατάξεις προγενέστερων του 1984 αντισεισµικών κανονισµών (εάν υποβληθούν 

προσφορές για ακίνητα που καλύπτουν τις διατάξεις του αντισεισµικού κανονισµού 

του 1984 ή νεότερου, τότε τα ακίνητα που καλύπτουν και διατάξεις προγενέστερων 

του 1984 αντισεισµικών κανονισµών θα αποκλείονται κατ’ αρχήν χωρίς περαιτέρω 

αιτιολόγηση). 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ακίνητα που καλύπτουν τις παραπάνω 

απαιτήσεις αντισεισµικότητας, αποκλειστούν σε οποιανδήποτε φάση του 

διαγωνισµού, τότε η Επιτροπή θα εξετάζει και τις προσφορές ακινήτων που δεν 

καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις αντισεισµικότητας, εφόσον έχουν υποβληθεί 

τέτοιες. 

 

3.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.3.1 Τα κτιριοδοµικά στοιχεία του ακινήτου (τοιχοποιίες, δάπεδα, πόρτες, χώροι 

υγιεινής κλπ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται ποιοτικά σε ένα σύγχρονο 

γραφειακό χώρο (βλ και σχετικές προδιαγραφές στο Παράρτηµα Β’) και να 

διαθέτουν την υποδοµή για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 

σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 52487/ΦΕΚ 18Β’/15-01-2002 (ειδικές 

ράµπες πρόσβασης, ανελκυστήρες κατάλληλων διαστάσεων και ενδείξεων, 

W.C. κλπ). Οι αποχρώσεις της τοιχοποιίας θα καθορίζονται από τον Φορέα. 
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3.3.2 Σε κάθε ακίνητο θα πρέπει να διατίθεται  χώρος, επιφάνειας περίπου 5-10 m2 

για την εγκατάσταση Η/Ζ, κλπ βοηθητικών συστηµάτων ο οποίος θα πρέπει να 

έχει αντοχή σε ωφέλιµα φορτία 500Kg/m2. 

3.3.3 Σε κάθε ακίνητο θα πρέπει να µην υπάρχουν επιβλαβή για την υγεία δοµικά 

στοιχεία (π.χ. αµίαντος). Στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη είναι η υποβολή 

σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

3.3.4 Για τους κύριους χώρους, ελάχιστο ελεύθερο ύψος τελικής οροφής τουλάχιστον 

2,60µ και ελάχιστο ελεύθερο τοπικό (σηµειακό) ύψος 2,20µ (π.χ. δοκάρια, 

ειδικές «τοπικές» κατασκευές, επιφάνειας κάτοψης µικρότερης του 10% της 

συνολικής (µε τις νόµιµες ανοχές +/-2%). 

 Εάν οι συνθήκες απαιτούν την εγκατάσταση ψευδοροφής αυτή θα 

εγκατασταθεί µε µέριµνα και δαπάνες του εκµισθωτή και θα πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-10-01:2009 (για 

σταθερές ψευδοροφές γυψοσανίδας) ή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-07-10-02:2009 (για 

ψευδοροφές ηχοαπορροφητικών πλακών) 

3.3.5 Ελάχιστο πλάτος κοινόχρηστων διαδρόµων: 1,20 µ. 

3.3.6 Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού και τεχνητού φωτισµού σε όλους τους χώρους 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω (βλ. ενότητα «Ισχυρά Ρεύµατα»)  

3.3.7 Eφ’ όσον απαιτείται, o εκµισθωτής υποχρεούται µέχρι την παραλαβή του 

µισθίου να αναθεωρήσει την οικοδοµική άδεια του µισθίου σύµφωνα µε τη 

χρήση για την οποία το µισθώνει.  

3.3.8 Ο ιδιοκτήτης θα προβεί µε δαπάνες του στην υλοποίηση (κατασκευή) των 

οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν 

από την χωροθέτηση των υπηρεσιών του γραφείου, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του Φορέα (βλ Παράρτηµα Β και σχετικές ενότητες παρακάτω). 

3.3.9 Μετά την οριστικοποίηση της χωροθέτησης και του σχεδίου κάτοψης χώρων, ο 

ιδιοκτήτης θα προβεί σε σύνταξη των απαραίτητων µελετών παθητικής (εφόσον 

δεν υπάρχει ή απαιτείται αναθεώρησή της λόγω διαφοροποίησης της 

εσωτερικής διαρρύθµισης των χώρων, κλπ) και ενεργητικής πυροπροστασίας, 

για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας οι οποίες θα πρέπει 

να υποβληθούν στις αρµόδιες κατά περίπτωση (Πολεοδοµία, Πυροσβεστική)  

Υπηρεσίες, όπως ο νόµος ορίζει. 

Όλες οι δαπάνες υλοποίησης των απαραίτητων οικοδοµικών και 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα προκύψουν από τις παραπάνω 

µελέτες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.  

3.3.10 Τα κτίρια θα πρέπει να είναι χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ενεργειακή 

κλάση τουλάχιστον Γ). 
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3.3.11 Οι χώροι θα πρέπει να καλύπτονται από κεντρικό σύστηµα πυρανίχνευσης 

(σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Β’ του παρόντος). 

3.3.12 Οι χώροι εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού του ακινήτου θα πρέπει να   

κλιµατίζονται πλήρως (θέρµανση – ψύξη ) µε σύστηµα κλιµατισµού τύπου 

VRF µε αυτονοµία λειτουργίας χώρων και ανεξάρτητο αυτόνοµο σύστηµα 

αερισµού – εξαερισµού (βλ παρακάτω ενότητα «Κλιµατισµός και Αερισµός»). 

3.3.13 Κάθε ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πλήρες και επαρκές δίκτυο δοµηµένης 

καλωδίωσης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Β’ του παρόντος.  

Ο αριθµός και η θέση των πριζών δεδοµένων  (data)  θα καθορισθεί από την 

τελική µελέτη χωροθέτησης και διαµόρφωσης των χώρων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπολογίζονται οι «θέσεις δικτύου» (πρίζες RJ45) 

που αναφέρονται στον συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». 

3.3.14 Οι χώροι εργασίας και συναλλαγής θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον 2 

απλά WC ανά 200 τµ και ανά επίπεδο (όροφο). Επιπλέον, στο ισόγειο 

επίπεδο θα διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) WC κατάλληλο για την εξυπηρέτηση 

ΑµΕΑ. Οι χώροι αρχείων θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 2 WC ανά 500 

τµ και ανά επίπεδο (όροφο). Κάθε WC (πλην του ΑµΕΑ) είναι επιθυµητό να 

αποτελείται από προθάλαµο µε νιπτήρα και ξεχωριστό/ους  θάλαµο/ους µε 

τουαλέτα. Όλα τα WC, πέραν των ειδών υγιεινής (λεκάνη, νιπτήρας) θα 

διαθέτουν καθρέπτες, θήκες για χάρτινες πετσέτες χεριών, θήκες για χαρτί 

τουαλέτας, άγκιστρα ρούχων και χειρολαβές. Σε όλα τα WC θα υπάρχει 

παροχή και ζεστού νερού. 

3.3.15 Στους χώρους εργασίας θα πρέπει να υπάρχει κουζίνα µε νεροχύτη, πάγκο, 

ζεστό νερό χρήσης, θέσεις και ηλεκτρικές παροχές µε τουλάχιστον 5 

ενισχυµένους ρευµατοδότες (πρίζες) για ηλεκτρικό ψυγείο, φούρνο 

µικροκυµάτων και λοιπές ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης, εάν δεν υπάρχουν 

παράθυρα στον χώρο, θα πρέπει να διαθέτει τεχνητό εξαερισµό. 

3.3.16 Οι χώροι θα πρέπει να καλύπτονται από σύστηµα συναγερµού και κλειστού 

κυκλώµατος παρακολούθησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στην 

ενότητα «Συστήµατα Ασφαλείας». 

3.3.17 Στα σκαλιά των κλιµακοστασίων (είτε αυτά είναι αποκλειστικής χρήσης είτε 

κοινόχρηστα) θα πρέπει να υπάρχουν αντιολισθητικές ταινίες 

3.3.18 Τα ακίνητα θα πρέπει κατά την παράδοσή τους στον Φορέα να έχουν όλες τις 

παροχές των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ρεύµατος, ύδρευσης, φυσικού 

αερίου – εφόσον υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο, κλπ) ενεργές (σε λειτουργία). 
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Ειδικότερα, ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός του ακινήτου θα πρέπει να καλύπτει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως περιγράφονται παρακάτω. 

 
 
Πυρανίχνευση – Πυροπροστασία 
 
Οι χώροι θα πρέπει να καλύπτονται από κεντρικό διευθυνσιοδοτούµενο σύστηµα 

πυρανίχνευσης (σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β). 

Το σύστηµα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε Κέντρο Λήψης Σηµάτων. 

 

Κλιµατισµός (Θέρµανση – Ψύξη) και Αερισµός 
 
Τα κτίρια θα πρέπει να διαθέτουν  κλιµατισµό τύπου VRF (θέρµανση – ψύξη) στους 

χώρους γραφείων και εξυπηρέτησης κοινού και ανεξάρτητο αυτόνοµο σύστηµα 

τεχνητού αερισµού – εξαερισµού, στους χώρους των γραφείων και των αρχείων κατ’ 

ελάχιστο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 16/96  ΦΕΚ 10 Α’ / 18-1-96 

(«Υγιεινή και Ασφάλεια σε χώρους εργασίας») και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές του φορέα ανάλογα µε το ακίνητο. 

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κάτοψης, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προβεί σε 

ενδεχόµενη τροποποίηση, ενίσχυση κλπ των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε αυτές να 

καλύπτουν τους διαµορφούµενους χώρους, σε συνδυασµό µε το πλήθος ατόµων που 

θα εργάζονται ή εξυπηρετούνται σε αυτούς. 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ Παράρτηµα Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

 

 
Ισχυρά ηλεκτρικά ρεύµατα 
 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής τριφασική παροχή ρεύµατος για τις συνολικές 

ανάγκες των γραφειακών χώρων µε εγκατεστηµένη ισχύ σε KVA τουλάχιστον την 

αναφερόµενη στον συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (στην οποία ∆ΕΝ 

συµπεριλαµβάνεται η ισχύς του κλιµατισµού) µε πρόβλεψη µίας (1) θέσης γενικής 

ρευµατοληψίας (πρίζας) ανά 10 τµ. γραφειακού χώρου περίπου. 

Στα κτίρια θα πρέπει υπάρχουν ανεξάρτητα δίκτυα πριζών ∆ΕΗ – UPS – Η/Ζ (βλ. 

Παράρτηµα Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές, ενότητα «Ισχυρά Ρεύµατα»)  

Ο φωτισµός θα πρέπει να καλύπτει τα οριζόµενα στο πρότυπο ΕΝ 12464-1 για 

γραφειακούς χώρους (βλ. οµοίως Παράρτηµα Β’). 
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Συστήµατα Ασφαλείας 
 
Οι χώροι θα πρέπει να καλύπτονται από σύστηµα προστασίας από εξωτερικούς 

κινδύνους (παραβίαση κλπ) µε κάλυψη όλων των πιθανών σηµείων παραβίασης. Το 

σύστηµα προστασίας (συναγερµού) θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε 

Κέντρο Λήψης Σηµάτων.  

Οι είσοδοι των ισόγειων χώρων (εφόσον αυτοί είναι αυτόνοµοι) θα πρέπει να 

προστατεύονται από ρολά ασφαλείας, τα δε ανοίγµατα  του ισογείου (τζαµαρίες, 

παράθυρα) θα πρέπει να προστατεύονται είτε µε ρολά ασφαλείας κλειστού τύπου  είτε 

να διαθέτουν  κάγκελα  ή  αντιβανδαλιστικά υαλοστάσια. 

Επίσης θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος παρακολούθησης 

το οποίο, κατ’ ελάχιστο, θα καλύπτει όλες τις εξωτερικές εισόδους, τους χώρους 

αρχείων, τους επικίνδυνους ή σηµαντικούς χώρους (rack room, Η/Ζ) καθώς και κάθε 

άλλο εξωτερικά προσβάσιµο σηµείο. Ο σχεδιασµός του Κυκλώµατος θα γίνει σε 

συνεργασία µε τον Φορέα. 

Προδιαγραφές των παραπάνω συστηµάτων παρέχονται στο Παράρτηµα Β’. 

 
 
Ενεργειακή απόδοση ακινήτου 
 
Τα ακίνητα  θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον «Γ». 

Επισηµαίνεται ότι όλα τα εξωτερικά «κουφώµατα» των κτιρίων (πόρτες, παράθυρα, 

κλπ) θα πρέπει να κλείνουν (σφραγίζουν) έτσι ώστε να µην υπάρχει εισροή / εκροή 

αέρα («αεροστεγώς»). 

Εάν κατά την κρίση του Φορέα, στα εξωτερικά υαλοστάσια, απαιτούνται συστήµατα 

σκίασης (περσίδες, αντιηλιακές µεµβράνες, κλπ), αυτά θα τοποθετηθούν µε φροντίδα 

και δαπάνη του ιδιοκτήτη, ύστερα από σχετική εντολή του Φορέα. 

 

Ανελκυστήρες 

Εφόσον οι προς µίσθωση χώροι εξυπηρετούνται από ανελκυστήρες, αυτοί θα πρέπει 

να διαθέτουν πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 
Λοιπά 
 

• Είναι επιθυµητό η στέγαση των υπηρεσιών να γίνει σε «λειτουργικά αυτόνοµο 

ακίνητο» (για τον ορισµό του «λειτουργικά αυτόνοµου ακινήτου» βλέπε 

Παράρτηµα Α’, ενότητα Β). 

• Στην περίπτωση που δεν προσφέρεται προς µίσθωση ολόκληρο το κτίριο 

αλλά µέρος αυτού, ο Φορέας θα λαµβάνει µέρος στις γενικές συνελεύσεις των 
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συνιδιοκτητών ως πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη για το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο µίσθιο. 

• Τα προσφερόµενα ακίνητα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτουν 

ανεξάρτητες παροχές ηλ. ρεύµατος, θέρµανσης και ύδρευσης. Επίσης θα 

πρέπει να υπάρχει κατανεµητής τηλεφωνικών γραµµών µε ελεύθερα 

τηλεφωνικά ζεύγη για «τροφοδοσία» του προσφερόµενου χώρου. Ο ελάχιστος 

αριθµός ελεύθερων τηλεφωνικών ζευγών που θα πρέπει να υπάρχουν στον 

κατανεµητή για τους προσφερόµενους χώρους φαίνεται στον συνηµµένο 

«ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». 

 
 

3.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για κάθε ακίνητο το προϋπολογιζόµενο µίσθωµα δεν µπορεί να υπερβαίνει  ανά µήνα 

το ποσό που αναφέρεται στον συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τόσο 

σε €/m2 ζητούµενων  χώρων (συνολικοί χώροι εργασίας και αρχείου) όσο και 

ως προς το συνολικό µηνιαίο µίσθωµα σε ευρώ. 

Σε περίπτωση που, για κάποια περιοχή,  υποβληθεί µία και µοναδική προσφορά, δεν 

ισχύει ο παραπάνω όρος της µη υπέρβασης του ανά τετραγωνικό µέτρο µηνιαίου 

µισθώµατος. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι εγκεκριµένη σύµφωνα µε την µε αρ 88/2021 

απόφαση (Α∆Α ΨΧΙΟ46ΜΨΦΖ-91Γ). 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για  δώδεκα (12) χρόνια µε ηµεροµηνία έναρξης 

την ηµεροµηνία παραλαβής του µισθίου. Ο φορέας έχει τη δυνατότητα 

αναµισθώσεως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 17  της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 7374/2021 «Έγκριση Κανονισµού για τη σύναψη συµβάσεων 

µίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» 

(ΦΕΚ 1059Β΄/18.3.2021). 

  

Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται ετησίως (θετικά ή αρνητικά) από την έναρξη του 

τέταρτου έτους της µίσθωσης κατά ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του δείκτη τιµών 

καταναλωτή του προηγούµενου δωδεκάµηνου, όπως αυτή η µεταβολή υπολογίζεται 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το ποσοστό αναπροσαρµογής που 

θα προκύπτει µε τον τρόπο αυτό θα υπολογίζεται επί του µισθώµατος του 

προηγούµενου έτους. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο τίτλος της σύµβασης είναι «Μίσθωση χώρων για τη  στέγαση Κτηµατολογικών 

Γραφείων και Υποκαταστηµάτων του Φορέα στις περιοχές ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ, 

ΚΙΛΚΙΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΡΤΑΣ». Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται στον φάκελο προσφοράς που 

θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι στο οποίο θα συµπληρώνεται και η περιοχή 

που βρίσκεται στο ακίνητο, καθώς και στην αλληλογραφία κατά τη διάρκεια του 

∆ιαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται 

προς το αρµόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης. 

 

Η επιλογή του εκµισθωτή θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία µεταξύ όσων υποβάλλουν 

προσφορά σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους σε φάκελο κλειστό και 

σφραγισµένο: 

• Στα Κεντρικά γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

(Μεσογείων 288- Χολαργός) στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. 

2. Η Επιτροπή µετά την υποβολή των προσφορών, θα προβεί σε δηµόσια 

συνεδρίαση της οποίας η ηµέρα, η ώρα και η τοποθεσία για την αποσφράγιση 

των προσφορών θα κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της 

εν λόγω διαδικασίας επιτρέπεται η παρουσία των ενδιαφεροµένων. Η 

Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ακινήτων δύναται, κατόπιν 

συνεννόησης µαζί τους, να ενεργεί αυτοψία. 

Ακολούθως  κρίνει την επάρκεια αυτών, βαθµολογεί µε βάση τα κριτήρια του 

Παραρτήµατος Α’ και συντάσσει πρακτικό («Πρακτικό Ι») σχετικά µε την 

καταλληλότητα τους και για το αν πληρούνται οι όροι της διακήρυξης. Για να 

κριθεί κατάλληλο ένα ακίνητο, θα πρέπει ο «Συνολικός Συντελεστής 

Αξιολόγησης», όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτηµα Α’, να είναι ίσος ή 

µεγαλύτερος του 0,80. 
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3. Η άρνηση, εκ µέρος του προσφέροντος, διενέργειας αυτοψίας συγκεκριµένου 

ακινήτου, συνεπάγεται τον αποκλεισµό της σχετικής προσφοράς. 

4. Το ως άνω πρακτικό γνωστοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) ή 

ταχυδροµικώς σε όσους υπέβαλαν προσφορά προς ενηµέρωσή τους και 

κοινοποιείται στο Αρµόδιο Όργανο του Φορέα. Επί του Πρακτικού Ι, χωρεί 

ένσταση του άρθρου 13 της παρούσας. 

5. Οι υποβάλλοντες προσφορά των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα 

ενηµερώνονται µε την ίδια γνωστοποίηση να λάβουν µέρος στην 

αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και την προφορική µειοδοτική 

δηµοπρασία ενώπιον της Επιτροπής σε συγκεκριµένο τόπο, ηµέρα και ώρα.  

6. Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων συνεχίζεται η διαδικασία µε τη 

µειοδοτική δηµοπρασία. Κατά τη συνεδρίαση της προηγούµενης παραγράφου 

όσοι πρόσφεραν για µίσθωση ακίνητα, που κρίθηκαν κατάλληλα, µειοδοτούν 

προφορικά επί της χαµηλότερης έγγραφης προσφοράς. 

7. Η πρώτη προφορική µειοδοτική προσφορά για να γίνει δεκτή πρέπει να είναι 

κατώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της χαµηλότερης 

έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη το ποσοστό αυτό 

εξακολουθεί η µειοδοσία µέχρι την κατακύρωση. Κάθε προφορική προσφορά 

είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο µειοδότη. 

8. Εάν δεν υποβληθούν προφορικές προσφορές ισχύουν οι αρχικά κατατεθείσες 

έγγραφες προσφορές και ως µίσθωµα που επιτεύχθηκε θεωρείται το 

ζητούµενο µε τη µικρότερη έγγραφη προσφορά. Σε περίπτωση ίσων 

προφορικών ή γραπτών επιλέγεται το ακίνητο που έχει λάβει την υψηλότερη 

βαθµολογία και, σε περίπτωση περαιτέρω ίσων βαθµολογιών, επιλέγεται το 

κατά την κρίση της Επιτροπής καταλληλότερο ακίνητο.  

9. Για τις ως άνω ενέργειες συντάσσεται Πρακτικό ∆ηµοπρασίας το οποίο 

υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής και τους συµµετέχοντες σε αυτήν. 

10. Η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της διαβιβάζει στο αρµόδιο 

όργανο το Πρακτικό (Ι)  καθώς και το συντασσόµενο Πρακτικό (ΙΙ) στο οποίο 

διατυπώνεται η εισήγησή της. 

11.  Το αρµόδιο όργανο αποφαίνεται µε σχετική αιτιολογηµένη απόφασή του για 

τη σύναψη της σύµβασης ή την κήρυξη του διαγωνισµού άγονου ή 

ασύµφορου. Στην τελευταία περίπτωση µπορεί µε την ίδια απόφαση να 

αποφασίσει είτε την επανάληψη της διαδικασίας είτε τη σύναψη της σύµβασης 

µε απευθείας ανάθεση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του Κανονισµού 
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για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». 

12. Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων καλείται ο 

επιλεγόµενος εκµισθωτής προς υπογραφή της σύµβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Το παρόν τεύχος διακήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από την 

Παρασκευή 14/05/2021. 

2. Πληροφορίες σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό παρέχονται: 

• Για τα αναφερόµενα στο Άρθρο 3 της παρούσας, στο τηλέφωνο 210 6505626 

- email: grenieri@ktimatologio.gr, κ. Γ. Ρενιέρης 

• Για τα αναφερόµενα στα υπόλοιπα Άρθρα, στο τηλ 210 6505704 – email: 

ikolovos@ktimatologio.gr,  κ. Ι. Κολοβός & τηλ. 210 6505826 – email: 

vdimitra@ktimatologio.gr) κ. Β. ∆ηµητρακόπουλος  

3. Εφόσον ζητηθούν πληροφορίες, έγγραφα κ.λ.π, σχετικά µε την µίσθωση, αυτές 

παρέχονται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία 

είναι κύριοι ή επικαρπωτές των προσφερόµενων ακινήτων. Στις διαδικασίες 

µίσθωσης ακινήτων προς το φορέα, δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορές και οι 

υπεκµισθωτές αυτών, εφόσον προσκοµίζουν  έγγραφη συναίνεση του κύριου του 

ακινήτου. Επίσης, οι κάτοχοι ακινήτων δυνάµει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

(leasing), εφόσον προσκοµίζουν έγγραφη συναίνεση του κύριου του ακινήτου. Ο 

κύριος του προσφερόµενου ακινήτου και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις 

συνυπογράφει την σύµβαση µίσθωσης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρήση του 

µισθίου από το φορέα καθ' όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Σε περίπτωση καταγγελίας 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή της µίσθωσης, υπεισέρχεται ως εκµισθωτής στη 

σύµβαση µε το Φορέα για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, µε τους ίδιους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Η προσφορά πρέπει να ακολουθεί, σε ό,τι αφορά στον τρόπο υποβολής και το 

περιεχόµενο του φακέλου, τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 
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2. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την Παρασκευή 18/06/2021  και 

ώρα 13:00 Παράταση, πέραν αυτής της ώρας, αποκλείεται σε οποιαδήποτε 

περίπτωση. Οι υποψήφιοι δεσµεύονται για την προσφορά τους, για διάστηµα εκατόν 

ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών. 

3. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης κατά 

την παραπάνω οριζόµενη ηµέρα και ώρα ή να αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή ή 

µε υπηρεσία courier στις παρακάτω διευθύνσεις: 

4. Ο φάκελος πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισµένος  και να φέρει τα στοιχεία 

του αποστολέα και υποχρεωτικά την παρακάτω ένδειξη: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Μίσθωση χώρων για τη στέγαση Κτηµατολογικών Γραφείων και 

Υποκαταστηµάτων του Φορέα στις περιοχές ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, 

ΠΥΡΓΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΡΤΑΣ 

Προσφορά για ακίνητο στην περιοχή………………….. 

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Μεσογείων 288, 15562 Χολαργός 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

  

5. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς µε συστηµένη επιστολή ή courier, 

διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής 

της από τον Φορέα, δεδοµένου ότι πρέπει να έχει παραληφθεί  µέχρι την ανωτέρω 

ηµεροµηνία και ώρα. 

6. Εκτός του κλειστού και σφραγισµένου φακέλου πρέπει να προσκοµίζεται, αίτηση 

συµµετοχής στο διαγωνισµό (υπόδειγµα Παραρτήµατος Γ’), στην οποία ο 

διαγωνιζόµενος θα αναφέρει τη σύµβαση για την οποία υποβάλλει προσφορά, τα 

στοιχεία του (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, διεύθυνση email), τον 

αντίκλητο µε πλήρη τα στοιχεία αυτού, υπογεγραµµένη από τον ίδιον ή το νόµιµο 

εκπρόσωπο αυτού. 

 Εντός του κλειστού και σφραγισµένου φακέλου της προσφοράς πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού να περιλαµβάνονται:  

α. Το σύνολο των ζητούµενων από τη διακήρυξη εγγράφων και στοιχείων. 
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β. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

γ. Υποφάκελος κλειστός και σφραγισµένος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του υποψηφίου.  

7. Ειδικότερα, η προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα ζητούµενα στοιχεία από τα 

οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 της παρούσας, ήτοι:  

• Λεπτοµερή περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου 

• Συµπληρωµένο τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήµατος ∆’ 

• Απλό φωτοαντίγραφο της θεωρηµένης από την Πολεοδοµία οικοδοµικής 

άδειας του κτιρίου επί του οποίου βρίσκεται το προς µίσθωση ακίνητο (σε 

περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις της άδειας οικοδοµής θα πρέπει να 

προσκοµιστούν και αυτές) 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται από τον 

προσφέροντα ότι έχει το δικαίωµα εκµίσθωσης 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση Μηχανικού ότι το ακίνητο πληροί τις απαιτήσεις 

στατικότητας του άρθρου 3.2, στην οποία επίσης να αναφέρονται οι χώροι 

(και το εµβαδόν τους) που πληρούν τις απαιτήσεις αυξηµένης στατικής 

αντοχής σε κινητά (ωφέλιµα) φορτία (αναφέροντας την στατική αντοχή σε 

kg/m2 ή kN/m2), οι οποίοι είναι κατάλληλοι για αποθήκευση αρχείων. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται από τον 

προσφέροντα: 

Α1. Ότι το προσφερόµενο ακίνητο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της 

διακήρυξης και δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές 

χρήσης επί αυτού ή αυτές έχουν τακτοποιηθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο ν.4495/2017 ή προγενέστερους αυτού. 

Α2. Ότι σε περίπτωση που το ακίνητο δεν πληροί απόλυτα τις 

αναφερόµενες στο άρθρο 3 επιθυµητές λειτουργικές και 

κατασκευαστικές προδιαγραφές, προτίθεται να προβεί  στις 

αναγκαίες επεµβάσεις, σε χρονικό διάστηµα το πολύ 6 µηνών από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µετά από υπόδειξη του 

Φορέα, ώστε να ικανοποιηθούν έως το χρόνο εκµίσθωσης όλες οι 

ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την 

παρούσα διακήρυξη.  

Β. Ότι σε κάθε περίπτωση θα προβεί ο ίδιος µε δαπάνες του στην 

υλοποίηση όλων των πρόσθετων απαραίτητων διαρρυθµίσεων και 

εγκαταστάσεων που θα προκύψουν από την µελέτη παθητικής και 
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ενεργητικής πυροπροστασίας για την έκδοση του σχετικού 

πιστοποιητικού και από τις απαιτήσεις του Φορέα. 

Γ. Επιτρέπει στον Φορέα να προβεί κατά τις ανάγκες του, σε κάθε 

απαραίτητη και εύλογη εσωτερική διαµόρφωση των χώρων, µε 

κατασκευές και εργασίες που δεν θα επηρεάζουν την στατική αντοχή 

του κτιρίου.   

∆. Ότι στο προσφερόµενο ακίνητο δεν υπάρχουν επιβλαβή για την υγεία 

δοµικά στοιχεία (π.χ. αµίαντος) 

       Ε. Εφόσον επιλεγεί το προσφερόµενο ακίνητο, θα προσκοµίσει: 

- Κατόψεις των χώρων που συνοδεύουν την οικοδοµική άδεια, καθώς 

και αυτές που απεικονίζουν την παρούσα κατάσταση, εφόσον 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις. 

- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης 

- Βεβαίωση µηχανικού ότι το ακίνητο πληροί τις απαιτήσεις 

στατικότητας του άρθρου 3.2 καθώς και βεβαίωση της αρµόδιας 

αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του 

προσφερόµενου ακινήτου στον Ν. 4495/2017 ή σε οποιονδήποτε 

άλλο νόµο υπάγονται αυτές. 

- Αντίγραφο των τίτλων κτήσης του ακινήτου ή της σύµβασης 

µίσθωσης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης δυνάµει της οποίας 

τεκµηριώνει το δικαίωµα υποβολής προσφοράς µαζί µε έγγραφη 

συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, σε περίπτωση που δεν είναι 

αυτός ο προσφέρων. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι, εάν µετά την πλήρη λειτουργία όλων των 

εγκαταστάσεων του ακινήτου, διαπιστωθεί (από λογαριασµό 

ηλεκτρικού ρεύµατος) ότι ο συντελεστής ισχύος (συν φ) της 

εγκατάστασης είναι µικρότερος από 0,90, τότε θα προβεί µε µέριµνα 

και δαπάνες του, στην εγκατάσταση διάταξης αντιστάθµισης του 

συντελεστή ισχύος, ώστε αυτός να είναι µεγαλύτερος του 0,90. 

- ∆εσµευτικό χρονοδιάγραµµα παράδοσης του ακινήτου, αναφέροντας 

ενδεικτικούς χρόνους των ενδιάµεσων φάσεων (π.χ. χρόνος έκδοσης 

απαιτούµενων οικοδοµικών αδειών, χρόνος υλοποίησης εργασιών σε 

εξωτερικό κέλυφος, χρόνος ολοκλήρωσης εσωτερικών χωρισµάτων, 

χρόνος ολοκλήρωσης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλπ). 

- Κανονισµό του κτιρίου, εφόσον το ακίνητο δεν αποτελεί αυτοτελές 

κτίριο. 
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-  Οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα έγγραφα σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία.  

• Πληρεξούσιο/νοµιµοποιητικά έγγραφα. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 

από νοµικά πρόσωπα υποβάλλονται όλα τα νοµιµοποιητικά στοιχεία αυτών 

καθώς και πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν έχει πτωχεύσει, 

δεν τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης και ότι δεν 

έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. Τα 

ως άνω πιστοποιητικά υποβάλλονται και για τα οµόρρυθµα µέλη των 

οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιριών. 

• Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, για ποσό ίσο µε το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογιζόµενου 

ετήσιου µισθώµατος (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ») ως εγγύηση 

ότι θα προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης µέσα 

στη προθεσµία που τίθεται  και θα παραδώσουν το µίσθιο για χρήση στο 

Φορέα στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση 

έγκρισης της µίσθωσης.  Η Εγγυητική πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα το 

σχέδιο του Παρατήµατος ΣΤ’ του παρόντος. Σε περίπτωση που η 

προσκοµιζόµενη εγγυητική έχει εκδοθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται η λεκτική διατύπωση που 

χρησιµοποιεί κατά την έκδοση των εν λόγω εγγυητικών ο ανωτέρω φορέας. 

• Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό επιστρέφεται σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα  στη παρ. 2  του άρθρου 8 του κανονισµού µισθώσεων του 

Φορέα.   

• Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  θα πρέπει να 

υπάρχει έγγραφο, στο οποίο να αναφέρεται το συνολικό προσφερόµενο 

µηνιαίο µίσθωµα (αριθµητικώς και ολογράφως). 

Σε περίπτωση που, λόγω επιβεβαιωµένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, 

δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή των νοµιµοποιητικών εγγράφων ή/και 

των απαιτούµενων ως άνω πιστοποιητικών, ο υποψήφιος οφείλει να 

υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα βεβαιώνει α) το 

λόγο ανωτέρας βίας β) τη δυνατότητά του να προσκοµίσει το σύνολο 

των απαιτούµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών 

και γ) ότι δεσµεύεται να τα προσκοµίσει εντός 15 ηµερών από την άρση 

του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλέσθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 10.  ΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την απόφαση του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως 

αρµόδιου οργάνου  του Φορέα, για την επιλογή του εκµισθωτή. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα,  αζηµίως προς 

τους διαγωνιζόµενους, µε αιτιολογηµένη απόφασή του  να µη προβεί σε υπογραφή  

όλων των υπό ανάθεση µε την παρούσας συµβάσεων αναλόγως της προόδου της  

διαδικασίας κατάργησης  των υποθηκοφυλακείων.  

3. Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα, αιτιολογηµένα, να µην αποδεχθεί την 

εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής.   

4. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν, δεν 

έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οποιασδήποτε µορφής, για οποιονδήποτε λόγο.  

5. Ο  επιλεγόµενος εκµισθωτής θα πρέπει, πριν την υπογραφή του σχετικού 

µισθωτηρίου να παραδώσει αποτύπωση όλων των εκµισθωµένων χώρων (κύριων 

και βοηθητικών) σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο .dwg) 

6. Ο επιλεγόµενος εκµισθωτής θα κληθεί, το αργότερο, µέσα  σε είκοσι (20) ηµέρες  

από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Φορέα να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης.  

7. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του αναδειχθέντος µειοδότη µέσα στην ορισµένη 

προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του,  

καταπίπτει υπέρ του Φορέα. Στη συνέχεια, δύναται να κληθεί ο δεύτερος µειοδότης, 

εφόσον η προσφορά του κρίνεται συµφέρουσα από το αρµόδιο όργανο µετά από 

εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, άλλως ή προκηρύσσεται νέος διαγωνισµός, 

κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κανονισµού µισθώσεων των Φορέα ή ακολουθείται 

η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ' εφαρµογή του άρθρου 12 του κανονισµού 

µισθώσεων των Φορέα. Στις ως άνω διαδικασίες δεν µπορεί να συµµετέχει ο 

µειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

1. Ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης, όπως 

αναφέρεται στη σύµβαση, να παραδώσει το µίσθιο προς χρήση στο Φορέα, 

κατάλληλο και σύµφωνο προς τους όρους της διακήρυξης, της απόφασης 

έγκρισης και της σύµβασης της µίσθωσης. Η παράδοση του µισθίου θα γίνει 
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σε χρόνο που θα συµφωνηθεί µε τον εκµισθωτή και θα αναφέρεται στην 

απόφαση µίσθωσης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τους 6 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Την πρόοδο 

των τυχόν εργασιών στο µίσθιο, που εκτελούνται από τον εκµισθωτή, έχει 

δικαίωµα να επιβλέπει εντεταλµένος εκπρόσωπος του Φορέα  Σε περίπτωση 

µη παράδοσης του µισθίου είναι δυνατή η παράταση αυτής ή η καταγγελία της 

µίσθωσης εκ µέρους του Φορέα και η λύση αυτής σε βάρος του εκµισθωτή, µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου και καταπίπτει υπέρ του Φορέα η εγγύηση 

που έχει τυχόν κατατεθεί. Ο εκµισθωτής υποχρεούται σε αποζηµίωση του 

Φορέα για τη µη ως άνω προσήκουσα παράδοση του µισθίου, ίση µε το ένα 

δέκατο (1/10) του µηνιαίου µισθώµατος της σύµβασης για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης µέχρι την οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο κατάλληλο 

ακίνητο. Η επιβληθείσα αποζηµίωση βεβαιώνεται, και σε περίπτωση που 

καταστεί ληξιπρόθεσµη εισπράττεται σύµφωνα την παρ. 11 του άρθρου 1 του 

ν. 4512/ 2018 κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.  

Ο Φορέας προβαίνει σε σύναψη νέας σύµβασης µίσθωσης, είτε 

προκηρύσσοντας νέο διαγωνισµό κατ' εφαρµογή του άρθρου 8, είτε 

ακολουθώντας τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ' εφαρµογή του 

άρθρου 12, του κανονισµού µισθώσεων του Φορέα 

2. Οι συνέπειες της µη εµπρόθεσµης ως άνω παράδοσης δεν επέρχονται σε 

περιπτώσεις καθυστερήσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φορέα ή σε 

ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να εκδοθεί 

απόφαση του Φορέα για την παράταση του χρόνου παράδοσης, ύστερα από 

εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

προς το αρµόδιο όργανο, στην οποία αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα 

και οι λόγοι παράτασης της προθεσµίας παράδοσης του µισθωµένου 

ακινήτου.  

Για την παραλαβή του µισθίου ακινήτου από το φορέα συντάσσεται πρωτόκολλο, από 

Επιτροπή  Παραλαβής. Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιστώνεται η γενική και ειδική 

κατάσταση του µισθίου ακινήτου, όπως ορίζεται στους όρους της σχετικής 

διακήρυξης δηµοπρασίας, του Πρακτικού (Ι) και της σύµβασης µίσθωσης. Το 

πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον εκµισθωτή του ακινήτου, ο οποίος 

προσκαλείται εγγράφως να παραστεί στην παράδοση και παραλαβή. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Επί της διαδικασίας του µειοδοτικού διαγωνισµού επιτρέπεται η υποβολή 

ενστάσεων κατά της διακήρυξης, του Πρακτικού (Ι) και κατά της απόφασης του 

Αρµόδιου Οργάνου περί της έγκρισης ή µη των πρακτικών, από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον. 

2. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού που αφορούν στη νοµιµότητα 

των όρων της διακήρυξης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της διακήρυξης. 

3. Οι ενστάσεις κατά του Πρακτικού (Ι) της Επιτροπής υποβάλλονται σε αποκλειστική 

προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση του πρακτικού της 

Επιτροπής. 

4. Οι ενστάσεις κατά της απόφασης του Αρµόδιου Οργάνου περί της έγκρισης ή µη 

των πρακτικών υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από τη γνωστοποίηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

5. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην έδρα του Φορέα, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 

από τον ενιστάµενο ή από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και απευθύνονται προς το 

αρµόδιο όργανο. 

6. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το Αρµόδιο Όργανο του φορέα ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η υποβολή της προσφοράς του διαγωνιζοµένου επέχει και θέση βεβαίωσης αυτού 

ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Παράρτηµα Α’:  Κριτήρια Αξιολόγησης / Βαθµολόγησης 

Παράρτηµα Β’:  Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευών 

Παράρτηµα Γ’:  Υπόδειγµα Αίτησης 

Παράρτηµα ∆’:  Πίνακας Συµµόρφωσης  

Παράρτηµα  Ε’: Σχέδιο Μισθωτηρίου 

Παράρτηµα  ΣΤ Σχέδιο Εγγυητικής Συµµετοχής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Γραφείο που  θα 

στεγασθεί 

Πόλη                                                            

(άρθρο 3.1 

της 

διακήρυξης) 

Συνολικό 

εμβαδόν τ.μ.    

(άρθρο 3  της 

διακήρυξης) 

Ελάχιστο 

ισόγειο 

τμήμα 

χώρων 

εργασίας 

τ.μ.             

(άρθρο 3 

της 

διακήρυξης) 

Χώρος 

εργασίας         

(άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης) 

Χώρος αρχείων        

(άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης) 

Ελάχιστη 

τριφασική 

ισχύς σε KVA 

(ισχυρά 

ηλεκτρικά 

ρεύματα της 

διακήρυξης) 

Ελεύθερα 

τηλεφωνικ

ά ζεύγη 

στον 

κατανεμητή 

κτιρίου για 

τον χώρο 

(Λοιπα της 

διακήρυξης) 

Θέσεις 

εργασίας      

(άρθρο 

3.3.13 της 

διακήρυξ

ης) 

Αριθμός 

γραμμών 

δικτύου 

που 

καταλήγου

ν σε πρίζες 

RJ45 (άρθρο 

3.3.13 της 

διακήρυξης) 

Προϋπ/σ

μός     €/ 

τ.μ./μήνα         

(άρθρο 

3.4 της 

διακήρυξ

ης) 

Μέγιστο 

Συνολικό 

Μίσθωμα 

ανά μήνα                           

(άρθρο 3.4 

της 

διακήρυξης) 

Ποσό 

εγγυητικής 

επιστολής 

συμμετοχής 

(άρθρο 9.7 

της 

διακήρυξης) 
min max min max min max 

Κτηματολογικό 

Γραφείο 

Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη 3000 3500 100 1200 1400 1800 2100 80 8 77 310 15,00 52.500,00 € 12.600,00 € 

Κτηματολογικό 

Γραφείο 

Θεσσαλίας 

Λάρισα 1700 2000 100 700 850 1000 1150 50 8 41 178 14,00 28.000,00 € 6.720,00 € 

Κτηματολογικό 

Γραφείο Βορείου 

Αιγαίου 

Μυτιλήνη 1150 1350 60 480 600 670 750 35 8 23 100 12,00 16.200,00 € 3.888,00 € 

Υποκατάστημα 

Σερρών 
Σέρρες 1350 1550 80 450 570 900 980 35 8 23 100 9,00 13.950,00 € 3.348,00 € 

Υποκατάστημα 

Σπάρτης 
Σπάρτη 790 900 60 260 330 530 570 25 8 16 54 9,00 8.100,00 € 1.944,00 € 

Υποκατάστημα 

ΑιγιαλείαςΑιγίου 
Αίγιο 570 700 50 250 330 320 370 20 8 9 46 9,00 6.300,00 € 1.512,00 € 

Υποκατάστημα 

Άμφισσας 
Άμφισσα 600 700 50 260 330 340 370 20 8 10 50 8,00 5.600,00 € 1.344,00 € 

Υποκατάστημα 

Κιλκίς 
Κιλκίς 650 750 50 320 400 330 350 25 8 13 66 8,50 6.375,00 € 1.530,00 € 

Υποκατάστημα 

Πύργου 
Πύργος 650 750 50 270 350 380 400 20 8 12 60 9,50 7.125,00 € 1.710,00 € 

Υποκατάστημα 

Μεσολογγίου 
Μεσολόγγγι 700 800 50 280 350 420 450 25 8 11 56 8,00 6.400,00 € 1.536,00 € 

Υποκατάστημα 

Αγρινίου 
Αγρίνιο 800 950 80 300 400 500 550 25 8 13 66 8,00 7.600,00 € 1.824,00 € 

Υποκατάστημα 

Βόλου 
Βόλος 1000 1150 60 520 620 480 530 30 8 25 120 10,00 11.500,00 € 2.760,00 € 

Υποκατάστημα 

Χανίων 
Χανιά 1150 1300 80 350 420 800 880 30 8 15 78 13,00 16.900,00 € 4.056,00 € 
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Γραφείο που  θα 

στεγασθεί 

Πόλη                                                            

(άρθρο 3.1 

της 

διακήρυξης) 

Συνολικό 

εμβαδόν τ.μ.    

(άρθρο 3  της 

διακήρυξης) 

Ελάχιστο 

ισόγειο 

τμήμα 

χώρων 

εργασίας 

τ.μ.             

(άρθρο 3 

της 

διακήρυξης) 

Χώρος 

εργασίας         

(άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης) 

Χώρος αρχείων        

(άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης) 

Ελάχιστη 

τριφασική 

ισχύς σε KVA 

(ισχυρά 

ηλεκτρικά 

ρεύματα της 

διακήρυξης) 

Ελεύθερα 

τηλεφωνικ

ά ζεύγη 

στον 

κατανεμητή 

κτιρίου για 

τον χώρο 

(Λοιπα της 

διακήρυξης) 

Θέσεις 

εργασίας      

(άρθρο 

3.3.13 της 

διακήρυξ

ης) 

Αριθμός 

γραμμών 

δικτύου 

που 

καταλήγου

ν σε πρίζες 

RJ45 (άρθρο 

3.3.13 της 

διακήρυξης) 

Προϋπ/σ

μός     €/ 

τ.μ./μήνα         

(άρθρο 

3.4 της 

διακήρυξ

ης) 

Μέγιστο 

Συνολικό 

Μίσθωμα 

ανά μήνα                           

(άρθρο 3.4 

της 

διακήρυξης) 

Ποσό 

εγγυητικής 

επιστολής 

συμμετοχής 

(άρθρο 9.7 

της 

διακήρυξης) 
min max min max min max 

Υποκατάστημα 

Λιβαδειάς 
Λιβαδειά 550 700 60 250 340 300 360 20 8 10 52 9,00 6.300,00 € 1.512,00 € 

Υποκατάστημα 

Κυπαρισσίας 
Κυπαρισσία 450 550 50 220 300 230 250 20 8 6 30 8,00 4.400,00 € 1.056,00 € 

Υποκατάστημα 

Άρτας 
Άρτα 650 750 60 300 350 350 400 20 8 12 60 10,00 7.500,00 € 1.800,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  «ΤΕΧΝΙΚΗΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

 

(Α): ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

i. Ενεργειακή κλάση «∆» ή κατώτερη:  0,0 

ii.  Ενεργειακή κλάση «Γ» :                     1,0 

iii.  Ενεργειακή κλάση «Β» :                     1,2 

iv. Ενεργειακή κλάση «Α» :                     1,4 

 

(Β): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

i. Αυτοτελές κτίριο:                                1,1 

ii. Λειτουργικά αυτόνοµο ακίνητο:         1,0 

iii.  Μη λειτουργικά αυτόνοµο ακίνητο     0.9 

 

Λειτουργικά αυτόνοµο ακίνητο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισµού ορίζεται 

εκείνο το οποίο διαθέτει:  

α. Ανεξάρτητη είσοδο – πρόσβαση στο επίπεδο του ισογείου 

β. ∆εν επιβαρύνεται µε κοινόχρηστες δαπάνες για συντήρηση ανελκυστήρα, 

καθαριότητα, κεντρική θέρµανση, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος.  

γ. ∆ιαθέτει εντός του προσφερόµενου ακινήτου κλιµακοστάσιο και ανελκυστήρα 

προσώπων σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού που συνδέει τους περισσότερους 

από έναν ορόφους του ακινήτου 

 

(Γ): ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  (µε βάση την 1η οικοδοµική άδεια ή την άδεια 

ενισχύσεων του φέροντος οργανισµού)  

i. 0 – 19έτη  :    1,1 

ii. 20-35 έτη:      1,0 

iii.  35-65έτη:       0.8 

iv. > 65 έτη:        0,0         

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: (Σ)=(Α)x(Β)x(Γ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η τοιχοποιία θα γίνει µε χωρίσµατα γυψοσανίδων 

2. Η ορατή επιφάνεια των γυψοσανίδων θα παραδοθεί µε τελική βαφή µε υλικά 

και προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. 

3. Οι τοιχοποιίες (χωρίσµατα) θα έχουν συνολικό πάχος 125 mm και θα 

αποτελούνται από οδηγούς πάχους 75 mm στους οποίους θα στηριχθούν από 

δύο γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm εκατέρωθεν, ώστε να προκύπτει το 

παραπάνω συνολικό πάχος χωρίσµατος (2x12,5 + 75 + 2x12,5 = 125 mm). 

4. Τα χωρίσµατα των εσωτερικών τοιχοποιιών θα φθάνουν έως την ψευδοροφή 

(εφόσον υπάρχει) 

5. Στα παραπάνω χωρίσµατα θα τοποθετηθούν ξύλινες θύρες 

6. Μόνωση χωρισµάτων 

 

 

Β) ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τα υλικά και ο εξοπλισµός θα πρέπει να πληρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 520:2005.  

 

1. ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ  

Οι ορθοστάτες και οδηγοί θα είναι από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα 

πάχους 0,6 χιλ. και βάθους (πάχους) 75 χιλ. πλάτους 100 χιλ. 

 

2. ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ  

Οι γυψοσανίδες θα έχουν κανονικό σχήµα, ελάχιστο πάχος 12 χιλ. και φάλτσα 

άκρα.  Κατά περίπτωση οι γυψοσανίδες θα είναι απλές, είτε ανθυγρές, είτε και 

πυράντοχες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Φορέα. 
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3. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 

Η µόνωση θα είναι από ορυκτοβάµβακα ελάχιστου πάχους 50 χιλ. Ηχοµείωση 

συστήµατος τουλάχιστον 40 db. 

Ο ορυκτοβάµβακας θα είναι κατηγορίας αντίστασης σε πυρκαγιά Α1 

(κατώτερο σηµείο τήξης 1000οC) και θα έχει συντελεστή θερµικής 

αγωγιµότητας λ=0,035 W/mK. 

 

4. ΘΥΡΕΣ 

Εσωτερική µονόφυλλη επίπεδη πρεσσαριστή πόρτα, καθαρού πλάτους 90 εκ. 

µεταξύ των παραστατών (άνοιγµα κτίστου 100 εκ.), ή δίφυλλη  καθαρού 

πλάτους 200 εκ. µεταξύ των παραστατών (άνοιγµα κτίστου 210 εκ.) και ύψους  

210-215 εκ. Η πόρτα θα έχει εσωτερικό σκελετό από ξύλο ελάτης, επίστρωση 

βακελίτη απόχρωσης επιλογής του Φορέα. και αντίστοιχη µεταλλική  κάσα 7 

εκ. εκτός αν άλλως υποδειχθεί. Περιλαµβάνονται µεντεσέδες, χειρολαβή και 

αφαλό εξωτερικής κλειδαριάς σε απόχρωση επιλογής του Φορέα. 

 

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

Εάν απαιτηθεί, θα εγκατασταθούν παράθυρα µε σταθερούς διπλούς 

υαλοπίνακες (τζάµια). Το παράθυρα θα έχουν πλάτος 100-150cm και ύψος 

80cm περίπου. Το κάτω µέρος της κάσας του θα ευρίσκεται σε ύψος 1 m 

περίπου από το δάπεδο. Το υλικό της κάσας (π.χ. προφίλ αλουµινίου ή ξύλινο) 

και η απόχρωση θα είναι επιλογής του Φορέα.  

 

Γ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Μετά από την στερέωση των γυψοσανίδων θα γίνει το στοκάρισµα των αρµών των 

ανοιγµάτων των βιδών και κάθε ελαττώµατος που µπορεί να εµφανίζεται στην 

επιφάνεια των γυψοσανίδων.  

Το στοκάρισµα θα γίνει σε τρεις στρώσεις και η δεύτερη και τρίτη στρώση θα 

τοποθετούνται αφού έχουν στεγνώσει και τριφτεί καλά µε γυαλόχαρτο η προηγούµενη 

στρώση. Το τελικό στοκάρισµα θα τριφτεί µε ψιλό γυαλόχαρτο και θα καθαριστούν 

όλες οι επιφάνειες καλά από σκόνες κι’ άλλα ξένα υλικά . 
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Σε όλη την εξωτερική επιφάνεια των γυψοσανίδων θα εφαρµοσθεί ένα χέρι αστάρι για 

πλαστικό χρώµα, έτσι ώστε να είναι έτοιµες να δεχθούν τους απαιτούµενους 

χρωµατισµούς. 

 

Τέλος θα γίνει χρωµατισµός (βαφή) των χωρισµάτων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην ακόλουθη παράγραφο σε απόχρωση που θα επιλεγεί από τον Φορέα. 

 

2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

2.1 Θα χρωµατιστούν όλες οι εσωτερικές επιφάνειες (νέες και υφιστάµενες) σε 

χρωµατισµούς επιλογής του Φορέα. Τα χρώµατα που θα εφαρµοστούν σε όλους τους 

τοίχους οφείλουν να είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς αµµωνία, βαρέα µέταλλα,  

φορµαλδεΰδη  ή/ και αρωµατικούς  υδρογονάνθρακες. Θα πρέπει ακόµη να πληρούν 

τα κριτήρια  του σήµατος  ECOLABEL της Ε.Ε., να είναι φιλικά στο περιβάλλον και 

να συµβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα των χώρων. Θα 

χρησιµοποιηθούν πλαστικά οικολογικά χρώµατα τύπου Vivechrom σε συνδυασµούς  

χρωµάτων και αποχρώσεων,  που θα οριστούν ανά χώρο. 

 

Οι επιφάνειες όπου θα εφαρµοστούν τα χρώµατα θα πρέπει  να έχουν υποστεί 

κατάλληλη προετοιµασία είτε πρόκειται για οριζόντιες  (ταβάνια)  είτε για 

κατακόρυφες (τοίχους) και ανάλογα πάντα µε τον χρόνο κατασκευής τους. 

Ειδικότερα, θα έχουν αποµακρυνθεί τυχόν αποσαθρωµένα (φουσκωµένα) µέρη, θα 

έχουν στοκαριστεί, τριφτεί µε γυαλόχαρτο, σκουπιστεί και ασταρωθεί  µε το 

αντίστοιχο για την περίπτωση αστάρι νερού για πλαστικό χρώµα. Εάν πρόκειται για 

νέες τοιχοποιίες απαιτούνται τρείς (3) στρώσεις  χρώµατος οι οποίες θα εφαρµοστούν 

σε απόλυτα καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Η τελική χρωµατισµένη επιφάνεια θα 

εµφανίζεται σε όλους τους υπέργειους και υπόγειους χώρους επίπεδη και λεία, χωρίς 

εξογκώσεις, πινελιές  και γενικά οποιαδήποτε ανωµαλία. 

 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στην περίπτωση επαναχρωµατισµού των 

υφιστάµενων τοιχοποιιών καθώς και στην αποκατάσταση τυχόν υπαρχουσών φθορών. 

Στην προκειµένη περίπτωση όµως  απαιτούνται µόνο δύο (2) στρώσεις χρώµατος ενώ 

η διαδικασία  προετοιµασίας και εφαρµογής του παραµένει όµοια µε εκείνη των νέων 

τοιχοποιιών. 
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Κατά την εκτέλεση των χρωµατισµών, τα δάπεδα, τα σοβατεπί, οι σκάλες, τα 

κουφώµατα, οι υαλοπίνακες και οι κάσες θα προστατεύονται κατάλληλα.             

 

2.2 Ειδικά για τους υπόγειους χώρους, που προορίζονται για τη φύλαξη και έρευνα 

των εντύπων αρχείων θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάλληλη µόνωση και στεγάνωση 

κατά της υγρασίας. Η ορθή και ασφαλής µόνωση του υπογείου προϋποθέτει την 

επαρκή εξωτερική στεγάνωση του κτηρίου. Σε περίπτωση µη ύπαρξης εξωτερικής 

στεγάνωσης ο Φορέας δύναται να ζητήσει την κατασκευή εσωτερικής 

στεγανοποίησης µε την προϋπόθεση ότι η πλάκα και τα τοιχία του υπογείου αντέχουν 

στατικά την αρνητική πίεση του νερού. 

 

Για την υγροµόνωση των υπογείων, θα ακολουθείται η ίδια µέθοδος για παλιές και για 

νέες κατασκευές. Αποµακρύνονται σοβάδες και επιστρώσεις δαπέδων, καθαρίζεται το 

υπόστρωµα από σαθρά υλικά, σκόνες και υπολείµµατα λαδιού, διαβρέχονται οι γωνίες 

στη συµβολή δαπέδου και κατακόρυφων στοιχείων µε νερό και εξοµαλύνονται µε 

ρητινούχα επισκευαστικά τσιµεντοκονιάµατα δηµιουργώντας ένα καµπύλο λούκι. Στα 

περιµετρικά τοιχία ανοίγονται κωνικές τρύπες βάθους 3cm και γεµίζονται µε το ίδιο 

επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα, όπως και σε τυχόν αρµούς διακοπής εργασίας. Σε 

περίπτωση τοιχοποιίας προηγείται  προσεκτική αρµολόγηση η µια στρώση 

τσιµεντοκονίας ενισχυµένη µε γαλάκτωµα  συνθετικής ρητίνης. 

 

Η στεγάνωση γίνεται σε 2-4 στρώσεις, πάχους έως 1mm µε βούρτσα, αφού πρώτα 

βρέξουµε  τα περιµετρικά τοιχία. Το στεγανωτικό κονίαµα επαλείφεται κάθε φορά 

εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούµενη στρώση και επεκτείνεται σε H>50cm πάνω 

από το φυσικό έδαφος. Οµοίως εφαρµόζονται και στο δάπεδο του υπογείου 2-4 

στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος, διασφαλίζοντας ενιαία στεγάνωση του όλου χώρου,  

που µπορεί πλέον να δεχτεί σοβά, χρώµα και τελική  δαπεδόστρωση ανάλογα µε τις 

οδηγίες του Φορέα. 

 

2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 

Τα τελειώµατα / επενδύσεις δαπέδων θα αποτελούνται καθ’ υπόδειξη του Φορέα είτε 

από πλακίδια γρανίτη είτε από µαρµάρινες πλάκες είτε από φύλλα linoleum. 

Α) Πλακίδια γρανίτη 
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Τα πλακίδια θα είναι πρεσσαριστά εφυαλωµένα, πάχους 6 mm τουλάχιστον, Α' 

ποιότητας και Α' διαλογής χωρίς ελαττώµατα, µε αντοχή στο ψύχος, τα θερµικά 

πλήγµατα κλπ. Επιθυµητές διαστάσεις 60 x 60 cm. 

Β) Μαρµάρινες πλάκες.  

Τα µάρµαρα των επενδύσεων πρέπει να προέρχονται από καθαρά φυσικά πετρώµατα 

θα είναι αρίστης ποιότητας, συµπαγή µε ανοµοιογενή νερά, δεκτικά στίλβωσης, χωρίς 

υαλώσεις, στρώσεις, κηλίδες, σκουριές, ρωγµές, διαχωριστικές στρωσιγενείς 

επιφάνειες και γενικά άλλα ελαττώµατα 

Επίσης πρέπει να έχουν κανονικό σχήµα και ακριβείς διαστάσεις, ακµές ακέραιες και 

την επιφάνεια επίπεδη, λεία και αδιαβροχοποιηµένη. 

Γ) Φύλλα linoleum 

Τα φύλλα (ή ρολά) θα έχουν πάχους 2mm περίπου και θα επικολληθούν µε ειδική 

υδατοδιαλυτή κόλα, µε βάση συνθετικές ρητίνες, σε αναλογία 350 g/m2. 

Το πλάτος των αρµών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 mm 

Μετά την τοποθέτηση το δάπεδο θα πρέπει να καθαρισθεί και να στιλβωθεί µε 

προστατευτικό γαλάκτωµα ειδικού τύπου 

 

Οι αποχρώσεις των παραπάνω (εφόσον τοποθετηθούν νέα) θα καθορισθούν θα 

καθορισθούν από τον Φορέα 

 

3.  ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 

Υαλοπίνακες και παρεµφερή θα πρέπει να είναι  σύµφωνα µε τις παρούσες 

προδιαγραφές. Αφορά τις επιφάνειες των εξωτερικών κουφωµάτων προς τους 

κοινόχρηστους χώρους της πόλης είτε του ακινήτου. Κατά αυτήν την έννοια αφορά 

και τον ανεµοφράκτη ή πύλη ελεγχόµενης εισόδου στον χώρο.  

  

Οι υαλοπίνακες θα είναι απολύτως διαυγείς, σταθερού πάχους χωρίς ελαττώµατα και 

θα παρουσιάζουν απαραµόρφωτο είδωλο (τύπου float). Υαλοπίνακες µε φυσαλίδες ή 

ξένα σώµατα στη µάζα τους, κυµατώσεις, χαραγές στην επιφάνειά τους, τοπικές 

επιφανειακές παραµορφώσεις, θαµπώµατα και λοιπά ελαττώµατα δεν θα γίνονται 

δεκτοί. Η ηχοµονωτική ικανότητα των διπλών υαλοπινάκων σε καµιά περίπτωση δεν 

θα ευρίσκεται κάτω από 40db και η θερµοµονωτική ικανότητα θα είναι οπωσδήποτε 

όχι κάτω από 3,5Kcal/m2hoC (κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού). 
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Γενικώς προβλέπονται διπλοί θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες πάχους 18mm οι οποίοι 

στο επίπεδο του ισογείου θα φέρουν και αντιβανδαλιστική µεµβράνη της 3Μ ή 

αντίστοιχης ποιότητας. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό να προσδιοριστεί από το 

Φορέα η τοποθέτηση έγχρωµων ή ανακλαστικών υαλοστασίων ή µεµβρανών. 

 

Οι διπλοί υαλοπίνακες, θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αποκλείεται η 

δηµιουργία υδρατµών, συµπυκνωµάτων ή άλλων ενοχλητικών φαινοµένων στο 

µεταξύ υαλοπινάκων κενό που θα παραµείνει πάντοτε καθαρό και διαυγές. Η 

διαµόρφωση των διπλών υαλοπινάκων θα γίνεται έτσι ώστε οι δυο υαλοπίνακες να 

παραµένουν απολύτως επίπεδοι και παράλληλοι µεταξύ τους. 

 

4. ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Φορέας δύναται να ζητήσει την τοποθέτηση ρολών ασφαλείας στο εσωτερικό 

ευαίσθητων υαλοστασίων (εξωτερικές υαλόθυρες κ.λπ.) (δηλαδή, στο εσωτερικό του 

ακινήτου). Θα τοποθετείται µεταλλικό ρολό ασφαλείας µε τηλεχειριζόµενο κεντρικό 

ηλεκτρικό µοτέρ επί του άξονα και κλειστού τύπου ελατήρια αντιστάθµισης του 

βάρους της κουρτίνας. Ο µηχανισµός ηλεκτροκίνησης θα είναι αθόρυβος και θα 

διαθέτει ευρωπαϊκές προδιαγραφές (σήµα CE κ.λπ), σύστηµα αποσύµπλεξης για 

χειροκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, τερµατικούς διακόπτες για τη ρύθµιση 

της θέσης τερµατισµού κατά ανέβασµα και το κατέβασµα καθώς και πυκνωτή.  

Για τη στερέωση των κατακόρυφων οδηγών του ρολού στους πλευρικούς 

κατακόρυφους τοίχους, θα αφαιρείται σηµειακά η επικάλυψη γυψοσανίδας της 

τοιχοποιίας και τοποθετούνται αµφίπλευρα κατακόρυφοι κοιλοδοκοί κατάλληλης 

διατοµής και πάχους ανάλογα µε το βάρος του ρολού, οι οποίοι στερεώνονται στο 

δάπεδο και στην πλάκα οροφής (ή/και στο µεταλλικό σκελετό της οικοδοµής). 

Η κουρτίνα του ρολού θα αποτελείται από φύλλα διάτρητου χαλύβδινου προφίλ 

µονού τοιχώµατος επίπεδης διατοµής ενδεικτικού ύψους 12 εκ., ενδεικτικού πάχους 1 

mm και ενδεικτικής διαµέτρου οπών 2,5-3 mm που θα φέρουν ηλεκτροστατική βαφή 

επιλογής του Φορέα. Το τελευταίο φύλλο (κατωκάσι) θα είναι από προφίλ 
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ενισχυµένης λαµαρίνας αλουµινίου διπλού τοιχώµατος ενδεικτικού πάχους 1,5 mm 

και θα φέρει στο κάτω µέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σηµείο επαφής µε το έδαφος. 

Ο άξονας του ρολού θα είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα  

ενδεικτικής διαµέτρου Φ76 και θα είναι τοποθετηµένος σε περίβληµα (κουτί 

καλύψεως) από γαλβανισµένη λαµαρίνα χάλυβα ενδεικτικού πάχους 1,25 mm 

ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση RAL επιλογής του Φορέα για την οπτική 

αποµόνωση του µηχανισµού τύλιξης τόσο από την εσωτερική όσο και από την 

εξωτερική πλευρά του κτιρίου. 

Προκειµένου να επιτευχθεί πλήρως αθόρυβη λειτουργία, το ρολό θα κινείται µέσα σε 

κατάλληλους οδηγούς µε λάστιχο και βουρτσάκι ενώ τα πλευρικά τελειώµατα των 

φύλλων του ρολού θα είναι καλυµµένα µε πλαστικούς ολισθητήρες (ενδεικτικά 

πολυαµίδιο).  

Το ρολό θα παραδίδεται τοποθετηµένο µε επίτοιχο κλειδοδιακόπτη για χειρισµό εκ 

των έσω και τουλάχιστον 2 τηλεχειριστήρια µε κυλιόµενο και προσωπικό κωδικό 

ασφαλείας καθώς και προστατευτικό κάλυµµα. 

Σε ύψος περίπου 50 εκ. από το δάπεδο θα τοποθετείται διακόπτης φωτοκύτταρου ο 

οποίος θα διακόπτει το κατέβασµα του ρολού σε περίπτωση ανίχνευσης εµποδίου. 

 

5.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Α) Σύστηµα συναγερµού 

1. Γενικά 

Η καλωδίωση του συστήµατος ασφαλείας θα γίνει µε καλώδια τύπου liycy 

4x0,22+2x0,5, εκτός από της σειρήνας που θα είναι liycy 6x0,50. 

Είναι δυνατός ο αυτοέλεγχος καλής λειτουργίας του συστήµατος, στέλνοντας σήµα 

επικοινωνίας στο Κέντρο Παρακολούθησης ανά προγραµµατισµένη χρονική περίοδο. 

 

2. Πίνακας Συναγερµού 

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι επίτοιχος,  και ο αριθµός των ζωνών θα είναι ανάλογος 

των χώρων που θα καλύπτει. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των ζωνών κατά 

100% τουλάχιστον.   
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Ο πίνακας θα διαθέτει µπαταρία 7,2Αh. Θα έχει την δυνατότητα να ενσωµατώσει 

µέχρι 4 πληκτρολόγια, καλύπτοντας έτσι ικανοποιητικό αριθµό προσβάσεων στον 

χώρο προστασίας.  

Ο πίνακας θα διαθέτει κωδικοποιητή για σύνδεση µε Κέντρο Λήψης Σηµάτων  

 

1. Εξοπλισµός 

Το σύστηµα συναγερµού, παρέχει την απαραίτητη προστασία µέσω: 

• Παθητικών υπέρυθρων ανιχνευτών κίνησης  

• Μαγνητικών επαφών θυρών 

• Μπουτόν πανικού που χρησιµοποιούνται ώστε να θέτουµε άµεσα σε συναγερµό 

το σύστηµα µας, µε διάταξη επαναφοράς.  

Οι ποσότητες των παραπάνω θα καθορισθούν ανάλογα µε την διαµόρφωση και 

χωροθέτηση του γραφείου, σε συνεργασία εκµισθωτή και «Φορέα». 

 

2. Συσκευές ειδοποίησης 

Θα εγκατασταθούν οι παρακάτω συσκευές ειδοποίησης:  

• Εσωτερική σειρήνα συναγερµού, η οποία είναι µια επίτοιχη σειρήνα για 

εσωτερική τοποθέτηση ακουστικότητας 108dB σε ένα µέτρο,  

• Εξωτερική φαροσειρήνα συναγερµού. Η ακουστική της απόδοση θα ανέρχεται 

σε 125dB στο 1 µέτρο, θα ρευµατοδοτείται από µπαταρία 2,2Ah,  

 

Β) Σύστηµα πυρανίχνευσης 

 

1) Γενικές απαιτήσεις 

Το σύστηµα θα ειδοποιεί σε προκαθορισµένο αριθµό κλήσης  σε περίπτωση ανάγκης 

 

2) Κανονισµοί 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τους παρακάτω 

κανονισµούς, όπως ισχύουν σήµερα, µετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και 

συµπληρώσεις τους. 

• Κανονισµός Πυροπροστασίας των Κτιρίων Π.∆. 71/ΦΕΚ 32 Α/17-2-88 

• Ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις 
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• Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

• Κανονισµοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΥΑ 80225/ΦΕΚ Β 

59/11.04.55 

• Περί εγκρίσεως κανονισµού µελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών ΦΕΚ Β 269/08.04.71 

• Περί γενικού οικοδοµικού κανονισµού Ν∆ 8/ΦΕΚ Α 124/09.06.73 

• Fire alarm and alarm transmission systems Construction and operation DIN 14675 

–  August 1996 

• Ευρωπαϊκός κανονισµός Πυροπροστασίας (ΕN) 

 

3) Εξοπλισµός 

 

Στον εξοπλισµό της Πυρανίχνευσης περιλαµβάνονται: 

• Οι πυρανιχνευτές καπνού-θερµοκρασίας, µε τη βάση τους 12VDC.  

• Χειροκίνητος ∆ιακόπτης Αναγγελίας Πυρκαγιάς, ο οποίος διαθέτει 

επαναφερόµενο πλαστικό κάλυµµα και ένδειξη LED. 

 

Για τον υπολογισµό του αριθµού των απαιτούµενων πυρανιχνευτών, τοποθετηµένων 

σε ύψη  µέχρι 9 m ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες: 

• Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης 50 m2 
ανά ανιχνευτή 

• Απόσταση ανιχνευτή σε ανιχνευτή όχι µεγαλύτερη από 15 m στους διαδρόµους 

ή όχι πάνω από 12,5 m στους άλλους χώρους 

• Απόσταση ανιχνευτή από τοίχο όχι µεγαλύτερη από 3,5 m 

 

Γ) Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος  παρακολούθησης 

 

1) Γενικά 

Θα αποτελείται από κάµερες οι οποίες θα επιτηρούν οπτικά τους χώρους και θα 

τοποθετηθούν σε κρίσιµους χώρους. Ενδεικτικά 

-στην κύρια είσοδο του κτηµατολογικού γραφείου  
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-σε τρέχον αρχείο/έρευνα 

-σε αρχείο κτηµατογράφησης 

Το πλήθος και η θέση των καµερών καθορίζονται από τον Φορέα λαµβάνοντας υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου. 

 

2) Έγχρωµες κάµερες εσωτερικού χώρου 

Οι κάµερες θα είναι υψηλής επαγγελµατικής ποιότητας µε IR LED φωτισµό και θα 

έχουν τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά : 

 

• Τύπος :DOME µε 24 IR LED 

• Αισθητήρας :1/3 CCD 

• Ανάλυση :color 650TVL minimum 

• Day/night :Θα διαθέτουν λειτουργία TRUE DAY/NIGHT µε κινούµενο  

φίλτρο IR (όχι ηλεκτρικό) 

• Ευαισθησία  : 0,011lux color 

• Φακός : Varifocal 3,7 ~ 12,0mm 

• Λειτουργία  : Θα φέρουν απαραίτητα τις εξής λειτουργίες: 

                                    - Wide Dynamic Range(WDR) 

              - Dynamic Noise Reduction  

                                  -  Auto Tracking White Balance (ATW) 

- Back Light Compensation (BLC) 

- Privacy Masking 

- Motion Detection 

- On Screen Display 

• Τροφοδοσία : 12 VDC  

 

3) Έγχρωµες κάµερες εξωτερικού χώρου 

Οι κάµερες εξωτερικού χώρου (εφόσον σε ειδική περίπτωση απαιτηθεί) θα είναι των 

ίδιων χαρακτηριστικών µε τις παραπάνω αλλά θα είναι ανθυγρή IP-66 κατάλληλη για 

εξωτερικό χώρο. 
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4) Ψηφιακό Κέντρο Ελέγχου και Καταγραφής 

To ψηφιακό καταγραφικό DVR θα είναι PENTAPLEX λειτουργίας µε συµπίεση 

Η.264, µε σκληρό δίσκο 1ΤΒ για εγγραφή των καµερών, µε DVD-R recorder για 

εξαγωγή δεδοµένων. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε Rack και θα διαθέτει 

κάρτα δικτύου. 

 Επιπλέον θα έχει τις εξής προδιαγραφές: 

• Pentaplex επαγγελµατικό ψηφιακό καταγραφικό µε DVD-RW, Η.264 compression 

• Real time live display, dual streaming 

• Ταυτόχρονη δυνατότητα live display, record, backup, playback, network (pentaplex), 

4 ch. audio recording/ playback 

• Real time recording 25fps για κάθε κάµερα, 200fps total  

• Spot out video BNC, multiplex έξοδος σε BNC, picture in picture και VGA έξοδος 

(1280 x 1024) multiplex 

• Εγγραφή σε USB flash driver /network, event triggered  by email, επαφές alarm in, 

alarm out, 8X digital zoom 

• Ανεξάρτητες ρυθµίσεις εγγραφής frame rate, video quality για κάθε κάµερα 

• Digital motion detection.  Ασύρµατο τηλεχειριστήριο, Mouse, USB backup 

• Έλεγχος καµερών Pan/Tilt/Zoom, Θύρα RS-485, PTZ control  

• Quality: fine, normal, low, Pre alarm, post alarm 

•Search by time and event (αναζήτηση εγγραφών σύµφωνα µε χρόνο ή γεγονός)  

•Display 1, 4 ή 9 (προβολή 1 ή 4 ή 9 καµερών στην οθόνη) 

• Service TCP/IP, SMTP, DHCP, PPPOE, DDNS κλπ 

• Graphical user interface (GUI), e-Map, Multilanguage OSD 

• 3G mobile remote viewing (iPhone, ICMS, android, blackberry), dual streaming high  

speed network 

 

5) Σύστηµα διαχείρισης 

Το καταγραφικό θα διαθέτει σύστηµα διαχείρισης µε δυνατότητα παρακολούθησης 

οποιονδήποτε γραφείων ταυτόχρονα από άλλο αποµακρυσµένο σηµείο 

παρακολούθησης (κεντρική υπηρεσία) από το internet. Θα έχει δυνατότητα 

δηµιουργίας στην κεντρική οθόνη παρακολούθησης, τοπογραφικού σχεδίου (mimic 

pane) µε εµφάνιση των καταστηµάτων και γρήγορη επιλογή τους. 
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6) Οθόνη  

Θα τοποθετηθεί µια  LCD έγχρωµη οθόνη 17" για έλεγχο των καµερών στον 

πολυπλέκτη. To monitor θα είναι επαγγελµατικού τύπου και θα διαθέτει απαραίτητα 2 

εισόδους video, 1 είσοδο S-VIDEO, είσοδο VGA, ηχεία, ανάλυση 1280 x 1024. 

 

∆) Συστήµατα access control 

Σε επιλεγµένες εσωτερικές θύρες ο Φορέας δύναται να ορίσει την τοποθέτηση 

αυτόνοµου συστήµατος access control  ή την εγκατάσταση καλωδίωσης για την 

µελλοντική τοποθέτηση συστηµάτων access control. Οµοίως ανάλογα µε τη 

διαρρύθµιση του χώρου είναι δυνατό να ζητηθεί η προεγκατάσταση καλωδίωσης για 

την τοποθέτηση τουρνικέ ή άλλων διατάξεων περιορισµού πρόσβασης σύµφωνα µε 

µελέτη που θα εκπονήσει ο Φορέας ή εξωτερικοί συνεργάτες αυτού. 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ    

ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ 

Η εγκατάσταση υποδοµών δοµηµένης καλωδίωσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του  

Κτηµατολογικού Γραφείου αφορά στις καλωδιώσεις και στους κατανεµητές που θα 

εγκατασταθούν  στο εσωτερικό κάθε ακινήτου και συνδέει τους χρήστες µε τις 

ενεργές συσκευές. 

1. Προδιαγραφές ∆οµηµένης καλωδίωσης 

Η δοµηµένη καλωδίωση θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο τα πρότυπα 

ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568-A/B ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173, που προδιαγράφουν το 

Σύστηµα ∆οµηµένης Καλωδίωσης. 

 

1.1 Καλωδιώσεις στο Εσωτερικό των Κτιρίων 

Η πρακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η χρήση καλωδίων συνεστραµµένων 

ζευγών χαλκού UTP κατηγορίας 6 για την πλειοψηφία των οριζόντιων συνδέσεων 

(θέσεων εργασίας). Όλες οι οριζόντιες συνδέσεις θα πρέπει να τερµατίζουν σε 

κατανεµητές οι οποίοι είτε θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο είτε θα βρίσκονται σε 

διαφορετικό (ανάλογα µε το ακίνητο), αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι το µήκος της µεγαλύτερης σύνδεσης δεν θα ξεπερνά το όριο των 

95m το οποίο ορίζεται  από την τεχνολογία Ethernet.  
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Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα 

ANSI/TIA/EIA 568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173 και ο προµηθευτής/ 

κατασκευαστής να είναι πιστοποιηµένος κατά ΙSO 9001:2000. 

Το καλωδιακό σύστηµα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τα πρότυπα 

ANSI/TIA/EIA-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173 καθώς και µε τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (European Directives 

on Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC και 92/31/EEC) και να υποστηρίζει 

µετάδοση δεδοµένων σε ρυθµούς µέχρι και 10 Gbps στα 100 µ. (10G BaseT). 

Η εσωτερική καλωδίωση αφορά τις καλωδιώσεις και τους κατανεµητές που θα 

υλοποιηθούν στο εσωτερικό κάθε ακινήτου, θα συνδέει δε τους χρήστες µε τις ενεργές 

συσκευές και θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

• Εγκατάσταση επίτοιχων πριζών δεδοµένων µε δύο εξόδους RJ 45 κατηγορίας 6. 

Θα υπάρχει τουλάχιστον µία διπλή πρίζα ανά θέση εργασίας (και πρόσθετες για 

λοιπό περιφερειακό εξοπλισµό). Ο ενδεικτικός αριθµός των γραµµών δικτύου 

(που θα τερµατίζουν σε διπλές ή µονές πρίζες) φαίνεται στον «ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».  

• Οριζόντια καλωδίωση µε καλώδια χαλκού UTP 4-άρων ζευγών Cat6, σύµφωνα µε 

τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173. 

• Εγκατάσταση ενός κατανεµητή κτιρίου (ΚΚ). Ο κατανεµητής κτιρίου πρέπει να 

τοποθετηθεί στον όροφο που θα καταλήγει και η σύνδεση του ΟΤΕ (γραµµή 

δεδοµένων τηλεπικοινωνιακού φορέα), και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες καλωδίωσης 

του ορόφου. Εάν η µορφολογία του ακινήτου το επιτρέπει, ο κεντρικός 

κατανεµητής µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες καλωδίωσης και άλλων ορόφων 

(ακόµα και όλων). 

• Εργασίες σύνδεσης των γραµµών τηλεπικοινωνιών (οπτικές ίνες, κλπ) από το 

σηµείο «τερµατισµού» των από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών µέχρι τον 

κατανεµητή κτιρίου (ΚΚ) 

Αν η µορφολογία του ακινήτου το απαιτεί, είναι δυνατόν να χρειασθεί η εγκατάσταση 

επιπλέον κατανεµητών σε άλλους ορόφους (Κατανεµητής Ορόφου - ΚΟ). 

Στην περίπτωση αυτή η κατακόρυφη καλωδίωση θα γίνεται µε καλώδια χαλκού τύπου 

UTP κατηγορίας 6 (µε τέσσερα -4- τουλάχιστο καλώδια) από τον κατανεµητή ορόφου 

προς τον κατανεµητή του κτιρίου, σύµφωνα µε τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA-568 Β.1, 

Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173. 
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2. Πρίζες ∆εδοµένων 

• Επίτοιχες πρίζες δεδοµένων µε δύο εξόδους RJ 45 για την κάλυψη των 

θέσεων εργασίας και δύο ή µιας εξόδων για την κάλυψη των λοιπών 

αναγκών των κτιρίων σε περιφερειακό εξοπλισµό (βλ. «ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».  

• Η κάθε έξοδος θα αριθµείται µε µονοσήµαντο αύξοντα αλφαριθµητικό 

συµβολισµό, αντίστοιχα δε, θα πρέπει να υπάρχει αρίθµηση στα πεδία 

µικτονόµησης όλων των κατανεµητών, σύµφωνα και µε τα όσα ορίζει το 

διεθνές πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ-606 FOCIS 6. 

• Σε κάθε έξοδο πρέπει να τερµατίζονται πλήρως και τα 4 ζεύγη του UTP 

καλωδίου, σύµφωνα µε το πρότυπο T-568 Β.1, Β.2, Β.3. Οι πρίζες πρέπει 

να πληρούν τα διεθνή πρότυπα: 

ANSI/TIA/EIA-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173 

ΤIA/ΕIA TSB 40A Category 6 

 

3. Οριζόντια Καλωδίωση 

Το οριζόντιο δίκτυο αποτελείται από καλώδια 4-άρων ζευγών UTP κατηγορίας 6 και 

συνδέει τις πρίζες δεδοµένων µε τον κατανεµητή κτιρίου (ΚΚ). Τα καλώδια UTP που 

θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι πλήρως συµβατά µε τα πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-

568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173. 

Για την υλοποίηση του δικτύου θα πρέπει να ακολουθείται η αρχιτεκτονική 

δοµηµένης «ανοικτής» καλωδίωσης µε βάση την τοπολογία αστέρα, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173 όπου 

και τα οκτώ σύρµατα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άµεσα συνδεδεµένα 

στον κατανεµητή κτιρίου (ΚΚ) 

Τα καλώδια UTP µεταξύ κατανεµητή κτιρίου και πρίζας πρέπει να είναι συνεχή και να 

τοποθετούνται µέσα στην υπάρχουσα υποδοµή όδευσης. Στην περίπτωση έλλειψης 

κατάλληλης υποδοµής οδεύσεως, θα πρέπει να τοποθετούνται µέσα σε κλειστό 

επίτοιχο πλαστικό κανάλι από αυτοσβενόµενο PVC, χωρίς τρύπες, µε επισκέψιµο 

(αφαιρούµενο) καπάκι. Η όδευση των οριζόντιων τµηµάτων θα γίνεται σε ύψος που 

θα καθορισθεί ανά περίπτωση, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του χώρου.  
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Η εγκατάσταση των συνδέσεων και των οδεύσεων χαλκού θα γίνει σύµφωνα µε το 

πρότυπο ANSI/ΤΙΑ/EIA-569-A καθώς και µε τους κανονισµούς του Ελληνικού 

Κράτους περί Ε.Η.Ε. όπως ορίζονται στο ΦΕΚ Β767 (31.12.92). 

Σε κάθε κανάλι θα πρέπει να προβλέπεται χώρος για την µελλοντική εγκατάσταση 

καλωδίων, γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να είναι πλήρη σε ποσοστό µεγαλύτερο του 75% 

της χωρητικότητάς τους. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων UTP θα πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό µέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευµάτων 

όπως ορίζεται από το πρότυπο ANSI/ΤΙΑ/EIA-569-A. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

τηρούνται κατ' ελάχιστον οι αποστάσεις που προβλέπονται, µεταξύ καλωδίων 

ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, καθώς και η απόσταση µεταξύ UTP καλωδίων και 

λυχνιών φωτισµού ΝΕΟΝ. 

Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί κατανεµητής ορόφου (ΚΟ) θα πρέπει το οριζόντιο 

δίκτυο να αποτελείται από καλώδια 4-άρων ζευγών UTP κατηγορίας 6 και να συνδέει 

τις πρίζες δεδοµένων µε τον κατανεµητή ορόφου (ΚΟ). Τα καλώδια UTP που θα 

χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι πλήρως συµβατά µε τα πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 

Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173. 

Για την υλοποίηση του δικτύου θα πρέπει να ακολουθείται η αρχιτεκτονική 

δοµηµένης «ανοικτής» καλωδίωσης µε βάση την τοπολογία αστέρα, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173 όπου 

και τα οκτώ σύρµατα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άµεσα συνδεδεµένα 

στο οριζόντιο πεδίο του κατανεµητή ορόφου (ΚΟ). 

 

4. Κατανεµητής κτιρίου 

Στο ακίνητο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας Κατανεµητής Κτιρίου. Στον Κατανεµητή 

κτιρίου (ΚΚ), θα πρέπει να καταλήγει το σύστηµα καλωδίωσης από τις πρίζες 

δεδοµένων και αν απαιτείται από τον κατανεµητή ορόφου σύµφωνα µε όσα 

περιγράφηκαν παραπάνω. Ο ΚΚ, αποτελείται από το Οριζόντιο Πεδίο Χαλκού (ΟΠΧ) 

του συγκεκριµένου ορόφου και τα καλώδια χαλκού UTP cat6 της κατακόρυφης 

καλωδίωσης µε τα αντίστοιχα Κατακόρυφα Πεδία Χαλκού (ΚΠΧ) των άλλων ορόφων 

αν αυτό απαιτείται. 

Σε όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων ο κατανεµητής κτιρίου, είναι ταυτόχρονα και 

κατανεµητής ορόφου για τον όροφο εκείνο στον οποίο τοποθετείται, µε αντίστοιχα 
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ΟΠΧ για τον τερµατισµό των καλωδίων UTP που καταλήγουν σ' αυτόν από τις πρίζες 

του ορόφου. 

Η εγκατάσταση του κατανεµητή κτιρίου θα πρέπει να περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

Κατανεµητές χαλκού, πλάτους 19'', (Patch panels UTP) τόσων θέσεων όσων είναι οι 

συνολικές θέσεις εργασίας (διπλές πρίζες), συν τέσσερις -4- ακόµα θέσεις για την 

περίπτωση σύνδεσης του κάθε κατανεµητή ορόφου µε τον κατανεµητή κτιρίου, 

πλήρως συµβατούς µε τα πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 

ή ΕΝ 50173, εφοδιασµένους µε τα απαραίτητα βύσµατα RJ-45 UTP Category 6 για 

τον τερµατισµό των UTP καλωδίων χαλκού cat6 της οριζόντιας καλωδίωσης, 

σύµφωνα µε την προδιαγραφή Τ-568 Β.1, Β.2, Β.3.  

Να χρησιµοποιηθούν Patch-cords χαλκού UTP 4 ζευγών cat6 για την µικτονόµηση του 

κατανεµητή κτιρίου µε τις ενεργές συσκευές ή κατά περίπτωση και του κατανεµητή 

ορόφου µε τις ενεργές συσκευές ίσου αριθµού µε τις θέσεις εργασίας. 

Ο κατανεµητής να τοποθετηθεί σε ικρίωµα µεταλλικό επίτοιχο (ή επιδαπέδιο αν οι 

συνθήκες το επιβάλλουν), µε αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', µε ύψος ανάλογο των 

συσκευών που θα εγκατασταθούν σε αυτό (θα καθορισθεί από τον «Φορέα»), βάθους 

50 cm, µε µεταλλική πόρτα που θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας,  δυνατότητα 

εισαγωγής καλωδίων από το πάνω και το κάτω µέρος και δυνατότητα αφαίρεσης των 

πλαϊνών τοιχωµάτων για διευκόλυνση των εργασιών. Το ικρίωµα να διαθέτει ακόµη 

υποδοχή για ανεµιστήρα στην οροφή και για πολύπριζο 8 θέσεων µε διακόπτη για την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στις ενεργές συσκευές, η αντοχή του δε σε φορτίο να 

ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τον προσφερόµενο εξοπλισµό (switch, patch panel, router, 

τερµατικό εξοπλισµό του ΟΤΕ καθώς και υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο). 

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τερµατισµού θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις 

συστάσεις των προτύπων ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 

50173  καθώς και του ΦΕΚ Β767 (31.12.92) ώστε να διατηρηθεί η υψηλή απόδοση 

των υλικών. 

Ο κατανεµητής κτιρίου θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος και εξοπλισµένος σύµφωνα 

µε όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/ΤIA/ΕIA-569-Α για την αποφυγή καταπονήσεων των 

καλωδίων καθώς και για την καλή διευθέτηση και οργάνωση αυτού. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθείται τέτοια οργάνωση που θα διευκολύνει την 

εποπτεία και τις µελλοντικές επεµβάσεις και επεκτάσεις. 
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Ο κατανεµητής κτιρίου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο 

που θα έχει υποδειχτεί από τους υπεύθυνους του «Φορέα» και κατά προτίµηση κοντά 

στα επιλεγµένα σηµεία καθέτων οδεύσεων.  

Ο εν λόγω χώρος (“Computer Room”) θα πρέπει να ψύχεται συνεχώς (24 ώρες / 7 

ηµέρες) από αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα (επιθυµητή θερµοκρασία 20-21οC). 

Τέλος στα ικριώµατα του ΚΚ κάθε ακινήτου θα πρέπει να τοποθετούνται οι ενεργές 

συσκευές του δικτύου (switch, patch panel, router, τερµατικός εξοπλισµός του ΟΤΕ 

και υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο). 

 

5. Κατανεµητής Ορόφου 

Ο Κατανεµητής ορόφου (ΚΟ) θα εγκαθίσταται µόνο όταν υπάρχει ανάγκη και θα 

αποτελείται από δύο πεδία: το Οριζόντιο Πεδίο Χαλκού (ΟΠΧ) και το Κατακόρυφο 

Πεδίο Χαλκού (ΚΠΧ). Στο ΟΠΧ θα πρέπει να τερµατίζουν πλήρως τα καλώδια από 

τις πρίζες δεδοµένων των χρηστών. Στα ΚΠΧ θα πρέπει να τερµατίζουν πλήρως τα 

καλώδια UTP Cat6 που έρχονται από το αντίστοιχο ΚΠΧ του κεντρικού κατανεµητή 

και αντιστοιχούν στον συγκεκριµένο όροφο (πλήθος τεσσάρων -4- καλωδίων). Στο 

ΟΠΧ θα πρέπει να τερµατίζονται πλήρως όλα τα καλώδια UTP 4 ζευγών Cat 6 από τις 

πρίζες του ορόφου. Ο κατανεµητής ορόφου θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι: 

Κατανεµητές χαλκού, πλάτους 19'', (Patch panels UTP) 24 θέσεων πλήρως συµβατούς 

µε τα πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173. 

Τα απαραίτητα βύσµατα RJ-45 UTP Category 6 για τον τερµατισµό των UTP 

καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της οριζόντιας καλωδίωσης και των UTP καλωδίων 

χαλκού 2x4 ζευγών της κατακόρυφης καλωδίωσης, να είναι σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή Τ-568-Α/Β. 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται Patch-cords χαλκού UTP 4 ζευγών Cat6 για τη 

µικτονόµηση του ΟΠΧ µε τις ενεργές συσκευές του κατανεµητή ορόφου, ίσου 

αριθµού µε τις θέσεις εργασίας. 

Ο κατανεµητής θα πρέπει να τοποθετείται σε ικρίωµα επίτοιχο (ή επιδαπέδιο αν οι 

συνθήκες το επιβάλλουν) µεταλλικό, µε αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', µε ύψος 

ανάλογο των συσκευών που θα εγκατασταθούν (θα καθορισθεί από τον «Φορέα»), 

βάθους 50 cm, µε πόρτα που θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας, δυνατότητα εισαγωγής 

καλωδίων από το πάνω και το κάτω µέρος και δυνατότητα αφαίρεσης των πλαϊνών 
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τοιχωµάτων για διευκόλυνση των εργασιών, η αντοχή του δε σε φορτίο να ικανοποιεί 

κατ’ ελάχιστο τον απαιτούµενο  εξοπλισµό (switch και patch panel). 

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και τερµατισµού θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις 

συστάσεις των προτύπων ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 Β.1, Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 

50173  καθώς και του ΦΕΚ Β767 (31.12.92), για να διατηρηθεί η υψηλή απόδοση των 

υλικών. 

Ο κατανεµητής ορόφου θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος και εξοπλισµένος σύµφωνα 

µε όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/TIA/EIA-569-Α για την αποφυγή καταπονήσεων των 

καλωδίων καθώς και για την καλή διευθέτηση και οργάνωση αυτού. Επιπλέον, θα 

πρέπει να ακολουθείται τέτοια οργάνωση που θα διευκολύνει την εποπτεία και τις 

µελλοντικές επεµβάσεις και επεκτάσεις. 

Ο κατανεµητής ορόφου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο 

που θα έχει υποδειχτεί από τους υπεύθυνους του «Φορέα» και κατά προτίµηση κοντά 

στα επιλεγµένα σηµεία καθέτων οδεύσεων. 

 

6. Κατακόρυφη καλωδίωση 

Αν απαιτηθεί Κατακόρυφη Καλωδίωση του δικτύου του ακινήτου θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί καλώδιο χαλκού, µε την χρήση τεσσάρων -4- καλωδίων UTP Cat 6, 

µεταξύ των δύο ορόφων που θα εγκατασταθούν οι κατανεµητές ορόφων για την 

κατακόρυφη διασύνδεση του δικτύου δεδοµένων. 

Τα καλώδια θα πρέπει να ξεκινούν από τον όροφο όπου θα εγκατασταθεί ο 

Κατανεµητής Κτιρίου και να οδεύουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω καταλήγοντας σε 

κάθε όροφο και να συνδέουν το κατακόρυφο πεδίο χαλκού (ΚΠΧ) µετάδοσης 

δεδοµένων του Κατανεµητή Κτιρίου µε τα αντίστοιχα πεδία των κατανεµητών 

ορόφων. 

Η όδευση της Κατακόρυφης Καλωδίωσης πρέπει να γίνεται µέσω υπάρχουσας 

υποδοµής οδεύσεων. Στην περίπτωση έλλειψης υποδοµής οδεύσεων, θα πρέπει τα 

καλώδια για την καλύτερη όδευσή τους να τοποθετούνται µέσα σε κλειστό επίτοιχο 

πλαστικό κανάλι από αυτοσβενόµενο PVC, χωρίς τρύπες. Επίσης να ληφθούν τα 

κατάλληλα µέτρα (γειώσεις, τήρηση ελαχίστων αποστάσεων κ.λ.π.) ώστε να 

αποφευχθούν οι ηλεκτρικές παρεµβολές στην καλωδίωση. 
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Οι οδεύσεις καλωδιώσεων να γίνουν µέσα από τους κατακόρυφους αγωγούς των 

κτιρίων (όπου αυτά υπάρχουν) είτε µέσα από νέες οπές που θα διανοιχτούν για τον 

παραπάνω σκοπό. 

Τα καλώδια της κατακόρυφης καλωδίωσης µετά την εγκατάσταση να σηµανθούν µε 

ειδική ταινία, η οποία θα είναι τυπωµένη µε ανεξίτηλο µελάνι. 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι οδεύσεις και η προστασία των καλωδίων που θα 

χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ANSI/TIA/ΕΙΑ-569-A, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις οδεύσεις και η αποτελεσµατική προστασία 

από καταπονήσεις και βλάβες των αγωγών. 

 

7. Πιστοποίηση λειτουργικότητας και έλεγχος αποδοχής εγκατάστασης 

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου αποδοχής της καλωδιακής υποδοµής 

(Acceptance Tests), που θα εφαρµοστούν στα πλαίσια της παραλαβής του έργου θα 

πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτά που ορίζουν τα πρότυπα ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ-568 Β.1, 

Β.2, Β.3 ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173. 

Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον  τους εξής ελέγχους: 

• Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου. 

• Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς. 

• Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων. 

• Μέτρηση µήκους καλωδίου. 

• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου. 

• Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου. 

• Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήµατος. 

• Μέτρηση λόγου σήµατος προς θόρυβο. 

Για όλες τις συνδέσεις χαλκού µεταξύ ενεργών συσκευών θα πρέπει να γίνουν 

µετρήσεις πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο Τ-568-Α/B. Για το σκοπό αυτό να 

χρησιµοποιηθεί κατάλληλο όργανο (ενδεικτικά αναφέρονται Fluke, Wavetek κ.α) 

υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονης τεχνολογίας.  

 

8. Παραδοτέα δοµηµένης καλωδίωσης 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στo πλαίσιο της δηµιουργίας 

υποδοµών δοµηµένης καλωδίωσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις των 

Κτηµατολογικών Γραφείων, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
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1. Σε συνεργασία µε τον «Φορέα», να καταγράψει για κάθε ακίνητο  

• την ακριβή θέση του κατανεµητή ορόφου αν αυτός χρειάζεται 

• το πλήθος των θέσεων εργασίας που θα εγκατασταθούν σε κάθε δωµάτιο 

του ακινήτου και θα τερµατιστούν στον κατανεµητή κτιρίου ή του ορόφου 

• τις κάθετες συνδέσεις χαλκού εφόσον είναι απαραίτητες  

• την ακριβή θέση του Κατανεµητή κτιρίου 

• τις διαδροµές και το µήκος των οδεύσεων οριζοντίων και καθέτων. 

2. Να εγκαταστήσει την υποδοµή δοµηµένης καλωδίωσης στο ακίνητο του  

Κτηµατολογικού Γραφείου σε συνεργασία µε τον «Φορέα». Να παραδώσει 

πλήρη χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού σε hard copy και 

ηλεκτρονική µορφή 

3. Να παραδώσει πλήρη πιστοποίηση της εγκατεστηµένης υποδοµής που να 

αποδεικνύει την συµφωνία της εγκατάστασης µε τα πρότυπα που αναφέρθηκαν 

στις προηγούµενες παραγράφους. 

4. Να βεβαιώσει εγγράφως ότι τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι σύµφωνα µε 

τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

 

7. ΙΣΧΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητα δίκτυα πριζών: 

• ∆ΕΗ 

• UPS 

• Η/Ζ 

Ο αριθµός και η θέση των πριζών (∆ΕΗ – UPS – Η/Ζ) θα καθορισθεί από την τελική 

µελέτη χωροθέτησης και διαµόρφωσης των χώρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα 

πρέπει να υπολογίζονται οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται στον συνηµµένο 

«ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», κάθε µία από τις οποίες θα πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον µία πρίζα ∆ΕH και µία UPS. Πέραν των πριζών των θέσεων 

εργασίας θα εγκατασταθούν και πρίζες για τροφοδοσία άλλων βοηθητικών συσκευών 

(εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ) 

Κάθε γραµµή πριζών (ασφαλισµένη µε µικροαυτόµατο 16Α, θα τροφοδοτεί το πολύ 4 

πρίζες (∆ΕΗ ή UPS αντίστοιχα) 
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Στο σηµείο εγκατάστασης του κεντρικού UPS θα υπάρχει πίνακας Εισόδου – Εξόδου 

UPS, µε ανάλογους διακόπτες, µεταγωγικούς διακόπτες, ασφάλειες και 

µικροαυτόµατους τροφοδοσίας 

 

Θα πρέπει να υπάρχει Πίνακας Η/Ζ, ο οποίος θα τροφοδοτείται από τον Πίνακα 

µεταγωγής του Η/Ζ και ο οποίος θα τροφοδοτεί: 

1) Τον Πίνακα Εισόδου / εξόδου UPS 

2) Το κλιµατιστικό του Computer Room 

3) Φωτιστικά «ασφαλείας» (ο αριθµός τους και η θέση τους θα εξαρτηθεί από τις 

ιδιαιτερότητες κάθε ακινήτου και θα καθορισθεί σε συνεργασία ιδιοκτήτη και 

Φορέα) 

4) Τυχόν άλλες ζωτικής σηµασίας για την λειτουργία του κάθε γραφείου 

καταναλώσεις που θα απαιτηθεί, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε ακινήτου 

Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Η/Ζ κάθε ακινήτου, ο παραπάνω πίνακας 

θα τροφοδοτείται από ∆ΕΗ 

 

Ο φωτισµός θα πρέπει να καλύπτει τα οριζόµενα στο πρότυπο ΕΝ 12464-1 για 

γραφειακούς χώρους (ένταση φωτισµού 500 LUX για τους γραφειακούς χώρους 

εργασίας και αρχείων, 300 LUX για χώρους υποδοχής, διαδρόµων, κλπ βοηθητικούς 

χώρους). Επισηµαίνεται ότι οι χώροι αρχείων και για τον φωτισµό θεωρούνται 

γραφειακοί χώροι εργασίας.  

Τα φωτιστικά στοιχεία (λαµπτήρες) θα πρέπει να είναι ενεργειακής κατηγορίας 

τουλάχιστον «Α». Το χρώµα του εκπεµπόµενου φωτός θα οριστεί από το Φορέα. 

 

Στο ακίνητο θα πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση αντιστάθµισης της αέργου ισχύος των 

ηλεκτρικών καταναλώσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής ισχύος (συν φ) 

τουλάχιστον 0,90. 

 

8. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Οι κλιµατιστικές συσκευές θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας INVERTER και 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον «Β». 

Οι κλιµατιστικές µονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας για τις εξής 

συνθήκες περιβάλλοντος:  
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ΨΥΞΗ:   Από -5°C DB  έως +40°C DB 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ:   Από -10°C WB έως +20°C WB 

Οι κλιµατιστικές µονάδες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τις παρακάτω 

συνθήκες θερµοκρασίας: 

Στην ΨΥΞΗ maximum 26°C µε εξωτερική 40°C 

Στην θέρµανση minimum 22°C µε εξωτερική 0°C ή χαµηλότερη, ανάλογα µε τις 

µέσες ελάχιστες επικρατούσες εξωτερικές θερµοκρασίες κάθε περιοχής. 

 

Ο τεχνητός εξαερισµός θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 

10/Α/18-1-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους 

εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», και ειδικότερα να εξασφαλίζει 

παροχή 30-40 κυβ. µέτρα ανά ώρα και ανά άτοµο (εργαζόµενο ή πολίτη) 

 

Τα συστήµατα κλιµατισµού και αερισµού δεν πρέπει να προκαλούν ενοχλητικό 

θόρυβο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Προς:  

ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

Λ. Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός 

 

1. Σύμβαση για την οποία υποβάλλουμε προσφορά: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Περιοχή για την οποία υποβάλλουμε προσφορά:  …………………………………………………… 

 

3. Στοιχεία Προσφέροντος:  

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο:  

Email:  

 

4. Ορισμός αντικλήτου: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο:  

Email:  

 

Ημερομηνία: …………….. 

 

Υπογραφή 

………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

α/α Περιγραφή απαίτησης Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

υποψηφίου 

εκμισθωτή 

1 Το ακίνητο θα πρέπει να παραδοθεί έτοιμο προς 

χρήση στον Φορέα, το αργότερο εντός 6 μηνών 

από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης 

ΝΑΙ 

 

2 Το προσφερόμενο ακίνητο έχει (ή θα αποκτήσει με 

μέριμνα του υποψήφιου εκμισθωτή) χρήση ως 

«κτίριο γραφείων» 

ΝΑΙ 

 

3 Καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης στο ακίνητο 

δεν θα υπάρχουν: 

• Κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

• Επιγραφές (φωτεινές ή όχι) που θίγουν το 

κύρος του Φορέα ή προωθούν 

παρεμφερείς δραστηριότητες 

• Αποθηκευμένα εύφλεκτα υλικά, πάσης 

φύσεως εκπομπές και λειτουργία 

οχλουσών επιχειρήσεων 

• Επιβλαβή για την υγεία δομικά υλικά (π.χ. 

αμίαντος) 

ΝΑΙ 

 

4 Στο προσφερόμενο ακίνητο υπάρχουν ή θα 

υπάρχουν κατά την παράδοσή του, υποδομές για 

εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο 

3.3.1 της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

 

5 Δεν υπάρχουν σημεία με ύψος χαμηλότερο των 

αναφερομένων στην παράγραφο 3.3.4 της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

 

6 Το ελάχιστο πλάτος των κοινόχρηστων διαδρόμων 

θα είναι τουλάχιστον 1,20 m 
ΝΑΙ 

 

7 Οι προσφερόμενοι χώροι θα καλύπτονται (με 

μέριμνα του ιδιοκτήτη) από Πιστοποιητικό 

Πυροπροστασίας 

ΝΑΙ 

 

8 Οι προσφερόμενοι χώροι, με λειτουργία όλων των 

υποδομών τους, θα είναι ενεργειακής κατηγορίας 

τουλάχιστον «Γ» 

ΝΑΙ 

 

9 Όλοι οι χώροι θα καλύπτονται από σύστημα 

πυρανίχνευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

 

10 Οι προσφερόμενοι χώροι θα διαθέτουν πλήρη 

κλιματισμό 
ΝΑΙ 

 

11 Οι προσφερόμενοι χώροι θα διαθέτουν σύστημα 

τεχνητού εξαερισμού 
ΝΑΙ 

 

13 Οι προσφερόμενοι χώροι θα διαθέτουν δίκτυα 

ισχυρών ρευμάτων (ΔΕΗ-UPS-Η/Ζ) σύμφωνα με τα 
ΝΑΙ 
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προβλεπόμενα στην διακήρυξη  

14 Οι προσφερόμενοι χώροι θα διαθέτουν δίκτυα 

δομημένης καλωδίωσης (δεδομένων και φωνής) 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη  

ΝΑΙ 

 

15 Οι χώροι θα καλύπτονται από σύστημα 

συναγερμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

 

16 Ο εκμισθωτής θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της  εσωτερικής διαμόρφωσης των 

χώρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παραγράφους 3.3.8 και 3.3.9 της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

 

17 Ο εκμισθωτής θα αναλάβει την σύνταξη των 

μελετών παθητικής και ενεργητικής 

πυροπροστασίας των χώρων, καθώς και τις 

εργασίες υλοποίησης αυτών, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.3.9 της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

 

18 Οι χώροι θα διαθέτουν τα WC  που προβλέπονται 

στην παράγραφο 3.3.14 της διακήρυξης. 
ΝΑΙ 

 

19 Στο προσφερόμενο ακίνητο δεν υπάρχουν ή δεν 

θα υπάρχουν κατά την υπογραφή της σύμβασης 

μη πλήρως τακτοποιημένες αυθαίρετες 

κατασκευές 

ΝΑΙ 

 

20 Οι χώροι καλύπτουν τις απαιτήσεις στατικότητας   

της παραγράφου 3.2 της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

 

21 Τα ακίνητα θα πρέπει κατά την παράδοσή τους 

στον Φορέα να έχουν όλες τις παροχές των 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ρεύματος, 

ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ) ενεργές (σε 

λειτουργία). 

ΝΑΙ 

 

 

Σημ.: Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση σε όλα τα 

παραπάνω , άλλως η προσφορά αποκλείεται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 

 

 

(Υπογραφή προσφέροντος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Π-27 
 

 

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα  την …………................... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο …………………, κάτοικος ……….., οδός ………αρ. …, κάτοχος του με αριθμό ………. 

δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ ……….  ο οποίος στο εξής θα ονομάζονται 

«εκμισθωτής» 

2.  Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που εδρεύει στο Χολαργό 

Αττικής, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 288, με ΑΦΜ 997003848 όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τ…ν ....................., ……………….., σύμφωνα με την με αριθμό ………. 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού το οποίο θα καλείται «Μισθωτής», 

συμφώνησαν και από κοινού αποδέχθηκαν τα εξής: 

… εκμισθωτ…. έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» προχώρησε σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

μίσθωσης σύμφωνα με την με αρ. ……………απόφαση του ΔΣ αυτής, για τις ανάγκες στέγασης 

των Κτηματολογικών  Γραφείων και υποκαταστημάτων. 

Με την με αριθμό πρωτ. ……………………… απόφαση τ…. ………………….. αποφασίστηκε η 

σύναψη μίσθωσης με τ…. πρώτ.. συμβαλλόμεν... Έτσι με το παρόν συμφωνητικό ... πρώτ... 

συμβαλλόμεν….. εκμισθώνει προς το δεύτερο το παραπάνω ακίνητο σύμφωνα με τους 

παρακάτω όρους και συμφωνίες: 

1. ΜΙΣΘΙΟ 

Το μίσθιο  αποτελείται από …………………………………………….. 

Το μίσθιο διαθέτει το υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου ………………………. Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης. 

… εκμισθωτ…  θα προβεί με δαπάνες του στην υλοποίηση (κατασκευή) των οικοδομικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν από την χωροθέτηση των 

υπηρεσιών του γραφείου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Φορέα.  
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Μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου κάτοψης χώρων, … εκμισθωτ…   θα προβεί σε 

σύνταξη των απαραίτητων μελετών παθητικής (εφόσον δεν υπάρχει ή απαιτείται 

αναθεώρησή της λόγω διαφοροποίησης της εσωτερικής διαμερισμάτωσης των χώρων, κλπ) 

και ενεργητικής πυροπροστασίας, για την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας 

οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες κατά περίπτωση (Πολεοδομία, 

Πυροσβεστική)  Υπηρεσίες.  

. … εκμισθωτ…  υποχρεούται  να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο προς χρήση από τον  μισθωτή 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις / προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού 

και στις ανωτέρω μελέτες και μέσα σε προθεσμία ………….(το αργότερο 6μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσας) 

… εκμισθωτ…  υποχρεούται  πριν την παράδοση του μισθίου αφ’ ενός να έχει φροντίσει 

ώστε όλες οι παροχές ΟΚΩ (ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο κλπ) να είναι ενεργές, και, αφ’ 

ετέρου να προβεί  στην συντήρηση και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας  των 

ηλεκτρολογικών  και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και των  συστημάτων θέρμανσης  

και κλιματισμού ………… 

Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε συνήθη χρήση … εκμισθωτ…. υποχρεούται σε άμεση 

αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων – μηχανημάτων του ακινήτου, με 

επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τους, σύμφωνα με το άρθρο 9  του παρόντος 

   Μετά την παραλαβή του ακινήτου, ο μισθωτής δικαιούται με δαπάνες του  να προβεί σε 

επιπλέον εσωτερικές διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε να εξυπηρετούν τη λειτουργικότητα 

των εργασιών της, χωρίς να θίξει τον φέροντα οπλισμό του κτιρίου και τους εξωτερικούς 

τοίχους. Ο Μισθωτής μπορεί να τοποθετήσει εσωτερικά χωρίσματα είτε σταθερά ( 

γυψοσανίδα ) είτε κινητά, καλωδιώσεις κ.λ.π. Τα χωρίσματα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να είναι κτιστοί τοίχοι, εκτός και αν σε αυτό συναινέσουν οι εκμισθωτές. 

Κάθε προσθήκη ή βελτίωση, μετά την παραλαβή του μισθίου,  θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

μισθωτή και μετά τη λήξη της μίσθωσης, τα μεν σταθερά χωρίσματα θα παραμείνουν προς 

όφελος του μισθίου τα δε κινητά θα τα ξηλώσει και θα παραλάβει ο μισθωτής μη 

δικαιουμένος να αναζητήσει αποζημίωση για τη δαπάνη αυτή. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

2.1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για   δώδεκα (12) χρόνια με ημερομηνία έναρξης την 

ημερομηνία παραλαβής του μισθίου, όπως αναφέρεται στο  πρωτόκολλο παραλαβής του 

άρθρου 4, το όποιο προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. 
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2.2 Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα αναμισθώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 

του άρθρου 17  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  7374/2021 «Έγκριση Κανονισμού για τη 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο». (ΦΕΚ 1059Β΄/18.3.2021). 

3. ΜΙΣΘΩΜΑ 

Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται στο ποσό των ……….(……) ευρώ.  

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου, που 

αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίμηνο  

με κατάθεση στον με αριθμό …………….. τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή της 

………………. Η καταβολή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με το αποδεικτικό 

κατάθεσης της τράπεζας, αποκλειομένου κάθε άλλου είδους απόδειξης (ομολογία, όρκος, 

μάρτυρες κ.λ.π. ). 

  Το ανωτέρω μίσθωμα θα  παραμείνει σταθερό μέχρι και το τρίτο έτος.    Στη συνέχεια  θα 

αναπροσαρμόζεται ετησίως (θετικά ή αρνητικά) από την έναρξη του τέταρτου έτους της 

μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του 

προηγούμενου δωδεκάμηνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το ποσοστό αναπροσαρμογής που θα προκύπτει με τον τρόπο 

αυτό θα υπολογίζεται επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους.. 

Η προκαλούμενη δαπάνη έχει προϋπολογισθεί από την εταιρία, έχει ληφθεί η με αρ. ΑΠ:…… 

Απόφαση  Έγκρισης Δέσμευσης  εκτέλεσης δαπάνης (ΑΔΑ:………………)  

 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 

Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση μετά το πέρας των ………μηνών,  να παραδώσει το μίσθιο 

προς χρήση στον μισθωτή, κατάλληλο και σύμφωνο με  τις τεθείσες προδιαγραφές, την 

προσφορά του εκμισθωτή  και  την  απόφαση ανάθεσης. Σε περίπτωση μη παράδοσης του 

μισθίου είναι δυνατή η παράταση αυτής ή η καταγγελία της μίσθωσης εκ μέρους του 

μισθωτή και η λύση αυτής σε βάρος του εκμισθωτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του μισθωτή και καταπίπτει υπέρ αυτού η εγγύηση που έχει κατατεθεί. Ο εκμισθωτής 

υποχρεούται σε αποζημίωση του μισθωτή για τη μη ως άνω προσήκουσα παράδοση του 

μισθίου, ίση με το ένα δέκατο (1/10) του μηνιαίου μισθώματος της σύμβασης για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης μέχρι την οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο κατάλληλο 
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ακίνητο. Η επιβληθείσα αποζημίωση βεβαιώνεται, και σε περίπτωση που καταστεί 

ληξιπρόθεσμη εισπράττεται σύμφωνα την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 4512/ 2018 κατά τις 

διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

Για την παραλαβή του μισθίου ακινήτου από το φορέα συντάσσεται πρωτόκολλο, από  

επιτροπή  Παραλαβής.  Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιστώνεται η γενική και ειδική 

κατάσταση του μισθίου ακινήτου. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον 

εκμισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως να παραστεί στην παράδοση και 

παραλαβή. 

Κατά την παράδοση του μισθίου στον εκμισθωτή, μετά τη λήξη της μίσθωσης, συντάσσεται 

ανάλογο πρωτόκολλο από την  ανωτέρω επιτροπή στο οποίο διαπιστώνονται αν υπάρχουν 

φθορές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης και κοινοποιείται στο αρμόδιο όργανο και 

στον εκμισθωτή 

5. ΧΡΗΣΗ  

     Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον για την στέγαση των Οριστικών 

Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων αυτών. Απαγορεύεται η ολική ή 

μερική υπεκμίσθωση του μισθίου. Γίνεται αποδεκτό από τον εκμισθωτή ότι κατά τις ώρες 

λειτουργίας των υπηρεσιών θα προσέρχονται στο μίσθιο πολίτες  ως εκ τούτου είναι ανεκτή 

η οποιαδήποτε τυχόν κίνηση και θόρυβος προκληθεί από αυτούς. 

Απαγορεύεται απολύτως η μετατροπή της χρήσεως αυτού έστω και σε άλλη λιγότερο 

επαχθή χρήση. 

     Επιτρέπεται στον  μισθωτή, με δικές του δαπάνες, η τοποθέτηση φωτεινής ή μη 

επιγραφής επί της πρόσοψης του μισθίου  

6. ΔΕΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ 

    Ο μισθωτής, με την επιφύλαξη του πιο πάνω όρου 5, υποχρεούται να κάνει καλή χρήση 

του μισθίου και κατά τρόπο που να μη θίγει την υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά 

ήθη των περίοικων και λοιπών ενοίκων, ευθυνόμενος για κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί 

έστω και αναγκαία.  

7. ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  

Ο μισθωτής απαλλάσσεται από την καταβολή του  τέλους χαρτοσήμου .     
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Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του μισθώματος που καθορίζονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις βαρύνουν τον εκμισθωτή.  

Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει την αναλογία των κοινοχρήστων δαπανών 

του κτιρίου με την οποία επιβαρύνεται το μίσθιο (κατά τον κανονισμό και την πράξη 

σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και τον πίνακα κατανομής δαπανών  των οποίων ο 

μισθωτής έλαβε γνώση ) έτσι όπως αυτές θα προσδιορίζονται από τη διαχείριση του κτιρίου. 

8. ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

1. Ο μισθωτής μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της 

χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον: 

α. Μεταστεγασθεί η στεγασμένη Υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του. 

β. Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης. 

γ. Καταργηθεί η στεγασμένη Υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη Υπηρεσία. 

δ. Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά 

τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές 

της ανάγκες ή να μην απαιτείται η συνέχιση της σύμβασης μίσθωσης. 

ε. Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του μισθωτή απόφαση 

πρόωρης λύσης της μίσθωσης. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον 

εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) τουλάχιστον 

ημέρες μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του 

μισθωτή για καταβολή μισθωμάτων. 

2. Ο μισθωτής μπορεί, μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη της σύμβασης, να 

καταγγείλει τη μίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης 

παραγράφου 1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματα της επέρχονται 

μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο 

μισθωτής  οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο 

μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.  
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9. ΦΘΟΡΕΣ  

     1. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις 

αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του 

μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη Υπηρεσία. Σε περίπτωση 

άρνησης του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο μισθωτής 

έχει το επιλεκτικό δικαίωμα να προβεί: 

α. Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης, και στη συνέχεια σε μίσθωση, με διαγωνισμό ή 

απευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου.  

β. Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου σε βάρος του 

ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως η 

δαπάνη αυτή προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση-βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

μισθωτή. 

γ. Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών 

επισκευής. 

2. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που 

οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του, στην παλαιότητα αυτού ή 

σε τυχαίο γεγονός. 

 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

     Τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, 

αποκλειομένων των άλλων αποδεικτικών μέσων (μάρτυρες, ομολογία, όρκος, βεβαίωση 

κ.λ.π. ). 

     Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών,  που πηγάζουν από την 

παρούσα μίσθωση, επί μακρού χρόνου, δεν μπορεί να ερμηνευθεί σε καμία περίπτωση ότι 

αποτελεί σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά τους ή αποδυνάμωση αυτών, τα οποία 

διατηρούνται στο ακέραιο και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε το αποφασίσουν. 

    …. Εκμισθωτ….. υποχρεούνται να παραδώσει στον  μισθώτη οποιοδήποτε έγγραφο 

απαιτηθεί για τη σύνδεση των παροχών ΔΕΗ, ύδρευσης  στο όνομα αυτού . 
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11. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1.  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της  ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

7374/2021 «Έγκριση Κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο». (ΦΕΚ1059Β΄/18.3.2021)  

11.2 Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως και αμέσως στον εκμισθωτή 

οποιαδήποτε μεταβολή στο νομικό καθεστώς του. 

11.3. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει στους υποψηφίους μισθωτές να επισκέπτονται 

το μίσθιο κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 11π.μ μέχρι 14 μ.μ. 

11.4. Για κάθε διαφορά από την παρούσα μίσθωση είτε η διαφορά προκύψει κατά τη 

διάρκεια της ισχύος της είτε προκύψει μετά τη λήξη ή λύση της, αρμόδια κατά τόπο 

ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

11.5. Οι πρόσθετοι αυτοί όροι θεωρούνται ενιαίο σύνολο με την κύρια μισθωτική σύμβαση, 

η παράβαση δε οποιουδήποτε απ’ αυτούς έχει τις ίδιες συνέπειες με την παράβαση των 

υπολοίπων όρων της σύμβασης. 

 

Σε επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων υπογράφεται το παρόν σε τέσσερα αντίτυπα από τα 

οποία θα λάβει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και το τέταρτο για την Οικονομική Εφορία. 

 

 

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ                                                              Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄  - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης………. 

       Ηµεροµηνία/ έκδοσης…… 

       Τόπος έκδοσης 

Προς την: 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Λεωφ. Μεσογείων 288 
155 62 Χολαργός 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ……………… 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ……………………ΕΥΡΩ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. …………………. 

 

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................  

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4    υπέρ του: 

(i)   [σε   περίπτωση   φυσικού   προσώπου]:   (ονοµατεπώνυµο,   πατρώνυµο)   .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη 
επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη     επωνυµία)     ........................,     ΑΦΜ:     ......................     (διεύθυνση)     ..................5 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και 
δε µπορεί να υπερβαίνει το 2 % του  προϋπολογιζόµενου ετήσιου µισθώµατος   

4 Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. 

5 Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 



 

Π-35 
 

  

για τη συµµετοχή  του/της/τους   σύµφωνα µε την (αριθµό/ καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών) ........................ ∆ιακήρυξη  ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)” Μίσθωση 
ακινήτου   για στέγαση του Κτηµατολογικού Γραφείου………………..6 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  µόνο τις από τη συµµετοχή στη ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες σας χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5)  ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, 
παραιτούµενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόµα και 
των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 
866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα ανωτέρω 
άρθρα. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του υπέρ ού η παρούσα εγγύηση ούτε θα ληφθεί υπόψη τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτού σε διαιτησία ή στα αρµόδια δικαστήρια µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την .........................................................7  

ή 

 Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί  ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
µας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε  να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης  ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 
… της ∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση  ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε8. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

6 Συµπληρώνεται το ακίνητο το οποίο αφορά.  

7  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά επτά µήνες (7) µήνες του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης  

8 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του  Υπουργού  Οικονοµικών,  µε  
την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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