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Λεπθσζία,  
16/06/2017 
 
1. Σν Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΓΔΡΖΔΣ) θαη ην 

Δζληθφ Κέληξν CSIRT δεηνχλ ηελ ππνβνιή Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
πνπ δηαζέηνπλ νηθνδνκή γξαθείσλ πξνο ελνηθίαζε γηα ηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο 
ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 
2. Ζ πεξίνδνο ελνηθίαζεο ηεο νηθνδνκήο ζα είλαη γηα 5 (πέληε) ρξφληα κε δηθαίσκα αλαλέσζεο εθ κέξνuο 

ηνπ ΓΔΡΖΔΣ – CSIRT γηα αθφκα 5 (πέληε) ρξφληα. 
 
3. Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα δηαζέηεη 1500m²±5% ωθέλιμο επγαζιακό σώπο ζηνλ νπνίν δελ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ην εκβαδφ πνπ θαηαιακβάλεη ην θέιπθνο ηεο νηθνδνκήο, νη ππνδνκέο θαη ρψξνη 
εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο, ππφγεηα θαη θαιππηφκελνη ρψξνη ζηάζκεπζεο. 

 
4. Οη παξνχζεο γξαθεηαθέο αλάγθεο αλαιχνληαη ζην Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα (Οξγαλφγξακκα) πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα (Β). 
 
5. Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 75 θαλνληθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο εληφο ησλ 

ππνδνκψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ νηθνδνκψλ ή/θαη ζε παξαπιήζην ρψξν αλ θαη φπνπ ε αλάγθε 
ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ή ηνλ αξηζκφ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα αλαπηχμεηο 
γξαθείσλ ζην Άξζξν 6 ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκν (Δληνιή 1/2016). Ο ηπρφλ 
παξαπιήζηνο ρψξνο πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα αλ ππάξρεη απαίηεζε απφ ηελ ηνπηθή αξρή, επίζηξσζε 
κε άζθαιην, πνπξί ή ραιίθη θαη λα παξέρεη πξνζηαζία απφ βαλδαιηζκνχο θαη πιεκκχξεο.  

 
6. Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα είλαη έηνηκε γηα παξάδνζε/ρξήζε ην αξγφηεξν έξι (6) μήνερ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (πξνζθνξάο ηνπ Ηδηνθηήηε) απφ ην 
ΓΔΡΖΔΣ. 

 
7. Οη Δλδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επαξρία Λεπθσζίαο. Οη 

πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ηεο ρσξνζεηηθήο πνιηηηθήο πνπ ηζρχνπλ ζην 
Σνπηθφ ρέδην Λεπθσζίαο / θεθάιαην 14 – Δκπνξηθή Αλάπηπμε θαη Γξαθεία, παξάγξαθνο 14.7.7 – 
Υσξνζεηηθή Πνιηηηθή γηα Γξαθεία.  

 
8. Πξνηίκεζε θαη ςειφηεξε βαζκνινγία ζα δνζεί ζηηο νηθνδνκέο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο Εψλεο 1. 

Υακειφηεξε βαζκνινγία ζα δνζεί ζηηο νηθνδνκέο ζηε Εψλε  2, θαη πην ρακειή βαζκνινγία ζε 
νηθνδνκέο πνπ βξίζθνληαη  πέξαλ ηεο Εψλεο 2 φπσο δεηθλχεηαη ζηνλ Οδηθφ Υάξηε πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα (Α). Ο ηξφπνο βαζκνιφγεζεο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα (Ε). 
 

9. Οη πξνηεηλφκελεο νηθνδνκέο θαηά ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλειθπζηήξα/εο, 
θιηκαηηζκφ θαη δνκεκέλε θαισδίσζε γηα ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ επηθνηλσλίαο ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ηέηνηαο θαισδίσζεο ζε φινπο ηνπο 
εξγαζηαθνχο ρψξνπο κέζσ ππεξπςσκέλνπ δαπέδνπ, πξφλνηεο γηα ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο θαη 
ππξαλίρλεπζεο, πξφλνηεο γηα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο θαη ειέγρνπ 
πξφζβαζεο. Οη πξνηεηλφκελεο νηθνδνκέο θαηά ηε δηάζεζε πξνο ρξήζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο 
αλαγθαίεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην 
Παξάξηεκα (Δ) θαζψο θαη κε βάζε ηηο ειάρηζηεο θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην 
Παξάξηεκα (Γ). Ο Δλδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ Βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 18 (3)(α) (ii). 

 
10. Οη πξνηεηλφκελεο νηθνδνκέο θαηά ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε πξέπεη λα είλαη Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 

Καηεγνξίαο Β’ ή θαιχηεξεο ζχκθσλα κε  ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα (E). 
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Ο Δλδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ Βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 18 (3)(α) 
(ii).   

 
11. Οη πξνηεηλφκελεο νηθνδνκέο θαηά ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε πξέπεη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ) βάζε ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ 
θαη ην ζρεηηθφ Καλνληζκφ (61.Ζ) γηα ρξήζε Οηθνδνκψλ απφ ΑκεΑ (α) ζε φιεο ηηο Γεκφζηεο Οηθνδνκέο 
ή/θαη νηθνδνκέο πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ θνηλνχ θαη (β) ζε νηθνδνκέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
θαηαζηήκαηα ή/θαη γξαθεία.  

 
12. Οη πξνηεηλφκελεο νηθνδνκέο θαηά ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη επηπξφζζεηεο 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκεΑ) κε βάζε ηηο πνζνζηψζεηο θαη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνλννχληαη ζηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν θαη ηνλ ζρεηηθφ 
Καλνληζκφ (61.Ζ). 

 
13. Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα 

Ννκνζεζία θαη λα εμαζθαιίδνληαη επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη 
ζπκκφξθσζε κε: 

  

 ηνλ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκν, 

 ηνλ πεξί Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν, 

 ηνλ πεξί Ππξνπξνζηαζίαο Νφκν, 

 ηελ ζηαηηθή  επάξθεηα θαη ηελ αληηζεηζκηθφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, 

 ηελ ρξήζε νηθνδνκψλ απφ εκπνδηδφκελα ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

 ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν θαη Καλνληζκνχο (142(I)/2006 
ΚΓΠ 4088/2006, ΚΓΠ 429/2006, ΚΓΠ 567 θαη 568/2007), 

 ηνλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκν θαη ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο (ΚΓΠ 174/2002 θαη 
ΚΓΠ 494/2004), 

 ηνπο πεξί ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ (πξντφληα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ) Καλνληζκνχο (ΚΓΠ 253/2006 
θαη ΚΓΠ 275/2006). 

 
14. Ζ Γήισζε Δλδηαθέξνληνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία/ 

πηζηνπνηεηηθά: 
 

01) Αληίγξαθν Σίηινπ Ηδηνθηεζίαο, 
02) Αληίγξαθν Σειηθήο Έγθξηζεο ή Άδεηαο Οηθνδνκήο ή ελππφγξαθε Γέζκεπζε γηα εμαζθάιηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο νηθνδνκήο πξνο ρξήζε, 
03) Πξφζθαην πξφηππν Κηεκαηηθφ ρέδην (Σνπνγξαθηθφ) ζην νπνίν λα ππνδεηθλχεηαη ε ζέζε ηεο 

νηθνδνκήο, 
04) Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) ή ελππφγξαθε Γέζκεπζε γηα εμαζθάιηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο νηθνδνκήο πξνο ρξήζε, 
05) Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ηαηηθήο Δπάξθεηαο Κηηξίνπ, αλ αλεγέξζεθε πξηλ ην 1987 ή ελππφγξαθε 

Γέζκεπζε γηα εμαζθάιηζε ηνπ ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο νηθνδνκήο πξνο 
ρξήζε, 

06) Αληίγξαθν Άδεηαο ρξήζεο ηεο νηθνδνκήο σο Οηθνδνκήο Γξαθείσλ ή ελππφγξαθε Γέζκεπζε γηα 
εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο νηθνδνκήο πξνο ρξήζε, 

07) Αξρηηεθηνληθά ρέδηα θαηφςεσλ / φςεσλ θαη ηνκψλ ηεο νηθνδνκήο ζε θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ 1:100,   
08) Καηάινγνο Δκβαδψλ θαη ρέδην Δκβαδνκέηξεζεο, 
09) ρέδηα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο/απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ ηεο νηθνδνκήο ή ελππφγξαθε 

Γέζκεπζε νινθιήξσζε ηνπο πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο νηθνδνκήο πξνο ρξήζε., 
10) Πξνζρέδηα (θαηφςεηο) κε ηελ Πξνηεηλφκελε εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε/νλνκαζηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο 

νηθνδνκήο πνπ λα ζπλάδεη κε ην Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα (Οξγαλφγξακκα) ηνπ Παξαηήκαηνο (Β). 
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Σα Πξνζρέδηα λα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (dwg ή dxf) νξγαλσκέλα ζε επίπεδα (layers) ζε 
εγγξάςηκν ςεθηαθφ δίζθν CD ή DVD.  

11) Φσηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο νηθνδνκήο ζε έληππε ή ςεθηαθή κνξθή (jpg) ζε εγγξάςηκν 
ςεθηαθφ δίζθν CD ή DVD.  

12) Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Ππξνπξνζηαζίαο ζε ηζρχ γηα θηίξην Καηεγνξίαο «Γ» (Κηίξην Γξαθείσλ) 
κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο 4/2003 ηνπ πεξί Ππξνπξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2003 ή 
ελππφγξαθε Γέζκεπζε γηα εμαζθάιηζε ηνπ ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο 
νηθνδνκήο πξνο ρξήζε. 

13) Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Ππξνπξνζηαζίαο ζε ηζρχ γηα θηίξην Καηεγνξίαο «Θ» (Υψξνη 
ηάζκεπζεο Ορεκάησλ) κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο 9/2003 ηνπ πεξί 
Ππξνπξνζηαζίαο Νφκνπ ηνπ 2003 ή ελππφγξαθε Γέζκεπζε γηα εμαζθάιηζε ηνπ ζρεηηθνχ 
Πηζηνπνηεηηθνχ πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο νηθνδνκήο πξνο ρξήζε. 

14) Αληίγξαθν Άδεηαο Απνζήθεπζεο Καπζίκσλ ζε ηζρχ γηα Πεηξειαηνεηδή Κιάζεο Γ γηα πνζφηεηα 
άλσ ησλ 1136 ιίηξσλ κε Βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 111 θαη 115Α ηνπ πεξί Πεηξειαηνεηδψλ Νφκνπ ή 
ελππφγξαθε Γέζκεπζε γηα εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο Άδεηαο πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο νηθνδνκήο 
πξνο ρξήζε. 

15) Πεξηγξαθή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζπζηεκάησλ νηθνδνκήο,                    

16) Δλππφγξαθε Γέζκεπζε /Γήισζε απφ ζπληδηνθηήηεο, αλ ε νηθνδνκή έρεη πέξαλ ηνπ ελφο ηδηνθηήηε 
γηα ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ελνηθίαζεο ηεο νηθνδνκήο,  

17) Αλ ε νηθνδνκή είλαη ππνζεθεπκέλε ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ελππφγξαθε Γέζκεπζε 
/Γήισζε εθ κέξνο ηνπ ηδξχκαηνο φηη δελ ζα θέξεη έλζηαζε ζηελ πεξίπησζε ελνηθίαζεο. 

 
15. ηελ Γήισζε Δλδηαθέξνληνο  πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην Πξνηεηλφκελν Δηήζην Δλνίθην αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν (€/m²) θαζψο θαη ην Πξνηεηλφκελν πλνιηθφ Δηήζην Δλνίθην. εκεηψλεηαη, φηη ε 
Δθηηκψκελε Γαπάλε γηα ηελ Δλνηθίαζε Οηθνδνκήο Γξαθείσλ ηνπ ΓΔΡΖΔΣ αλέξρεηαη ζην Πνζφ ησλ 
€140.000,00/εηεζίσο. Δάλ ππάξμνπλ/ππνβιεζνχλ Πξνζθνξέο κε Πνζφ Δλνηθίνπ ίζν ή ρακειφηεξν 
ησλ €140.000,00/εηεζίσο ηφηε νη φπνηεο Πξνζθνξέο ππεξβαίλνπλ ην Πνζφ απηφ δελ ζα ηχρνπλ 
αμηνιφγεζεο. Ννείηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ Γελ ζα ππάξμνπλ Πξνζθνξέο εληφο ηεο Δθηηκψκελεο 
Γαπάλεο, ή νη Πξνζθνξέο απηέο δελ πιεξνχλ ηηο Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
Παξαγξάθνπο 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο,   ηφηε ζα αμηνινγεζνχλ φιεο νη ππνβιεζείζεο 
Πξνζθνξέο δεδνκέλνπ φηη πιεξνχλ ηηο Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
Παξαγξάθνπο 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη γεληθά φιεο ηηο Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα (Γ) θαη (Δ) πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.  
 

16. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Γειψζεσλ Δλδηαθέξνληνο πνπ ζα παξαιεθζνχλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
Αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΓΔΡΖΔΣ κε βάζε ηνλ Πίλαθα Βαζκνιφγεζεο ησλ Πξνηεηλφκελσλ Οηθνδνκψλ 
πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα (Ε). Ζ Δπηηξνπή ζα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνπο 3 (ηξεηο) 
επηθξαηέζηεξνπο Δλδηαθεξφκελνπο (θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ βαζκνιφγεζε πνπ ζα 
πξνθχςεη) κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο. 
 

17. Ζ Γήισζε Δλδηαθέξνληνο  πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ Επίηποπο Ρςθμίζεωρ Ηλεκηπονικών 
Επικοινωνιών και Σασςδπομείων θαη λα θαηαηεζεί ζην θηβψηην πξνζθνξψλ ηνπ Γξαθείνπ 
Δπηηξφπνπ Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ ζηελ Οδφ Ζιηνππφιεσο 12, 
1101 Λεπθσζία, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 14/07/2017 θαη ψξα 12:30κκ.  

 
18. Οη Γειψζεηο Δλδηαθέξνληνο ζπληάζζνληαη κε  ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε 

Δλδηαθέξνληνο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ή πεξίβιεκα. 
1) ηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο   πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

 Ζ θξάζε «ΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

 Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ. 

 Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γα ηελ ελνηθίαζε θηηξίνπ ΓΔΡΖΔΣ/ΑΑΓ&Π. 
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 Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Γειψζεσλ  Δλδηαθέξνληνο: 14/07/2017 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
2) Οη Γειψζεηο Δλδηαθέξνληνο δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, 

δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θ.ιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θ.ιπ., ζα πξέπεη λα είλαη 
κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ Δλδηαθεξφκελν ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ.  

3) Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπνζεηνχληαη δχν (2) Τπνθάθεινη κε 
φια ηα ζρεηηθά κε ηελ Γήισζε Δλδηαθέξνληνο ζηνηρεία σο εμήο: 
(α). Τποθάκελορ «Σεσνικών Υαπακηηπιζηικών και Πεπιγπαθήρ Κηιπίος»: ν νπνίνο πεξηέρεη 

ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα θαη ζε ςεθηαθφ κέζν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αληηγξαθή ησλ 
δεδνκέλσλ ηνπ: 
i.       Σα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη φια ηα άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο   

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 13 θαη 14 ηεο «Πξφζθιεζεο Γήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο».  

ii.       Τπνγεγξακκέλε βεβαίσζε κε ηελ νπνία αλαιακβάλεηαη ξεηή Γέζκεπζε γηα 
εμαζθάιηζε φηη, ε Πξνηεηλφκελε Οηθνδνκή, πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο πξνο ρξήζε, ζα 
πιεξνί φιεο ηηο Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο Διάρηζηεο 
Πξνδηαγξαθέο ησλ Παξαξηεκάησλ (Γ) θαη (Δ). 

iii.      Σα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ «Πξφζθιεζε 
Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο» θαη ζηα έγξαθα ησλ παξαξηεκάησλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο, δελ είλαη δπλαηφλ, 
ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν. 

(β). Τποθάκελορ «Οικονομικόρ Φάκελορ»: ν νπνίνο πεξηέρεη ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα θαη ζε 
ςεθηαθφ κέζν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αληηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ηα ζηνηρεία ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Δλδηαθεξφκελνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 15 ηεο 
«Πξφζθιεζεο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο» θαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Διάρηζηεο Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Οη Τπνθάθεινη ηεο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ θαη ηηο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Σν έλα απφ ηα αληίηππα ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη 
ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ηνπο. Κάζε ζειίδα 
ησλ ΠΡΩΣΟΣΤΠΩΝ αληηηχπσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζηνπο Τπνθαθέινπο, ζα πξέπεη λα είλαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ Δλδηαθεξφκελν ή ηνλ Δθπξφζσπν ηνπ. ε πεξηπηψζεηο 
βηβιηνδεηεκέλσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα κνλνγξαθεζεί κφλν ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα. 

4) ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Γήισζεο Δλδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, ν Πξνζθέξσλ λα 
αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

5) Όια ηα Έληππα / Γειψζεηο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

 
 Για πληροθορίες και διεσκρινήζεις μπορείηε να απεσθύνεζηε ζηον κ. Ανηρέα Παπακσριακού, ζηο 

ηηλέθωνο 22693185 καηά ηις εργάζιμες ώρες ηοσ Δημοζίοσ. 
 

 Η παρούζα Πρόζκληζη Δήλωζης Ενδιαθέρονηος ζσνοδεύεηαι από ηα ακόλοσθα έγγραθα ηα οποία 
και εζωκλείονηαι ως ακολούθως: 

 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α) ΥΑΡΣΖ, 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Β) ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ), 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ) ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ, 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Γ) ΔΛΑΥΗΣΔ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Δ) ΔΛΑΥΗΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Ε) ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ,   
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Ζ) ΓΔΜΔΤΖ ΓΗΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΣΗ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΩΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΩΝ (Γ) ΚΑΗ (Δ). 

 ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΟΗΚΗΑΣΖΡΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΑΝΑΡΣΖΘΔΗ ΔΝΣΟ ΣΩΝ ΠΡΟΔΥΩΝ ΖΜΔΡΩΝ  
 

 
 
 
 
 
Γπαθείο Επιηπόπος Ρςθμίζεωρ Ηλεκηπονικών Επικοινωνιών και Σασςδπομείων 
16/06/2017 
 

 

 


