
 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.  

 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προβεί 

στη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Περιφερειακού Γραφείου της 

στην Θεσσαλονίκη, με Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

απευθύνει πρόσκληση προς Τεχνικό Γραφείο, προκειμένου να συνάψει σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό  πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Το επιλεγέν Τεχνικό Γραφείο θα συνδράμει την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

για τη μίσθωση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη στην διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών και συγκεκριμένα στα θέματα: 

 

1) Ελέγχου νομιμότητας των φακέλων των ακινήτων που προσφέρονται ως προς τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 

2) Ελέγχου στατικότητας των κτιρίων. 

3) Ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

4) Οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την καταλληλότητα χρήσης των προσφερομένων 

κτιρίων. 

5) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την νομιμότητα των κτιρίων ως προς τις απαιτούμενες 

εκ της νομοθεσίας (πολεοδομικής κλπ) τεχνικές προδιαγραφές κτιρίων, ιδίως για 

στέγαση δημόσιας υπηρεσίας και εργαζομένων.  

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Επισημαίνεται ότι οι 

φορείς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να ικανοποιούν 

και να τεκμηριώνουν κατά την υποβολή της προσφοράς του κατ' ελάχιστον τα 

κάτωθι: 

 

Α) Εμπειρία στη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες/οργανισμούς 

Β) Τυπική και ουσιαστική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου (που θα πιστοποιείται 

από τίτλους σπουδών και φάκελο έργων)  

 

Επισημαίνεται ότι εφόσον παραστεί ανάγκη και σε συνεννόηση με την Επιτροπή 

Διαγωνισμού της ΕΕΤΤ, το επιλεγέν τεχνικό γραφείο ενδέχεται να πραγματοποιήσει 

απευθείας αυτοψία/αυτοψίες των προσφερομένων κτιρίων στη Θεσσαλονίκη, σε 

ημερομηνία που θα καθορίσει η ΕΕΤΤ. 

 



Τα Τεχνικά Γραφεία που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά 

τους σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι [τηλ.: 210 

6151152 ή 210 6151018, υπ’ όψιν κας Δ. Σαραντάκη ή κας Φ. Πετροπούλου, Fax: 

210 6105049, e-mail: info@eett.gr], έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Καθηγητής Κων. Μασσέλος 

 

 

 


