
 

1 

    

 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) 
Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη 51 & Βαλτετςύου, 106 81 - Αθόνα 

Σηλ. Επικοινωνύασ: 210 3898005, 210 3898022 

Fax: 210 3898086 

E-mail: kethi@kethi.gr 

 

Αθόνα, 26-04-2018 

Αριθμ. Πρωτ.:  310 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ  ΦΩΡΟΤ ΓΡΑΥΕΙΩΝ 

 

Έχοντασ υπόψη: 

 τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 42/94 (ΥΕΚ 33/Α΄/11.03.1994) «ύςταςη Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα 

Ιςότητασ» και τισ λοιπϋσ καταςτατικϋσ ρυθμύςεισ του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 2 και 3 τησ υπ΄αριθμ. 219/06.02.1995  απόφαςησ του Τπουργού 

Προεδρύασ τησ Κυβϋρνηςησ «Καθοριςμόσ αποφαςιςτικών, ςυλλογικών και μονομελών 

οργϊνων διούκηςησ του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Υ.Ε.Κ. 79/Β΄/07.02.1995), 

όπωσ ιςχύουν ςόμερα. 

 την υπ’αριθμ.οικ. 12662/19.04.2018 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών περύ 

αναςυγκρότηςησ του Διοικητικού υμβουλύου του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ 

(ΚΕΘΙ) - (Υ.Ε.Κ. 231/ΤΟΔΔ/24.04.2018). 

 τισ διατϊξεισ του Ν.2286/1995 «Προμόθειεσ του δημόςιου τομϋα και ρυθμύςεισ ςυναφών 

θεμϊτων» (Υ.Ε.Κ. 19/Α’). 

 τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 2362/1995 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του 

Κρϊτουσ ςε ϊλλεσ διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 247/Α’). 

 τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 

(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΥΕΚ 147/Α’/08.08.2016. 

 την ύπαρξη τησ ςχετικόσ πύςτωςησ ςτο Τποϋργο (1) «τελϋχωςη και Λειτουργύα του 

υμβουλευτικού Κϋντρου Αθόνασ και του υμβουλευτικού Κϋντρου Πειραιϊ» τησ  Πρϊξησ με 

κωδικό ΟΠ 5000729 ςτο Ε.Π. «Αττικό  2014-2020». 

 την καταγραφό αιτόματοσ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων – 

ΚΗΜΔΗ. 

 την υπ’αριθμ. 397/25.04.2018/θϋμα 8ο απόφαςη του Δ.. του Κ.Ε.Θ.Ι. με την οπούα εγκρύθηκε 

η παρούςα Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 

 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 
 

ε υποβολό ςφραγιςμϋνων προςφορών, για την επιλογό χώρου ςτϋγαςησ γραφεύων με κριτόριο 

κατακύρωςησ τη ςυμφερότερη προςφορϊ, ωσ ακολούθωσ: 
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Σο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) εύναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαύου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοςύου τομϋα (Υορϋασ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ), εποπτευόμενο από το 

Τπουργεύο Εςωτερικών.  

 

Σο Κ.Ε.Θ.Ι. ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Τποϋργου (1) «τελϋχωςη και Λειτουργύα του 

υμβουλευτικού Κϋντρου Αθόνασ και του υμβουλευτικού Κϋντρου Πειραιϊ» τησ  Πρϊξησ με τύτλο 

«Λειτουργύα δομών και υπηρεςιών τησ δημόςιασ διούκηςησ προσ όφελοσ των γυναικών και για την 

καταπολϋμηςη τησ βύασ – Λειτουργύα Κϋντρων υμβουλευτικόσ Τποςτόριξησ γυναικών θυμϊτων βύασ 

ςε περιφερειακό επύπεδο (Κ Αθόνασ και Κ Πειραιϊ)» και ΟΠ 5000729 ςτο Ε.Π. «Αττικό  2014-

2020», ενδιαφϋρεται για τη μίςθωςη χώρου γραφείων για τη ςτϋγαςη του υμβουλευτικού 

Κέντρου Αθήνασ, ςυνολικόσ επιφϊνειασ 120τ.μ.  ϋωσ 200τ.μ. ςτην ευρύτερη περιοχό του διοικητικού 

κϋντρου του Δόμου Αθηναύων, με εύκολη ςυγκοινωνιακό πρόςβαςη.  

 

Ο προώπολογιςμόσ για την εν λόγω μύςθωςη, ανϋρχεται ϋωσ το ποςό των χιλύων ευρώ (1.000,00 €), 

μηνιαύωσ, πλϋον αναλογούντοσ χαρτοςόμου. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΣΟΤ  ΠΡΟ  ΜΙΘΩΗ  ΦΩΡΟΤ 

 

υγκεκριμϋνα, το Κ.Ε.Θ.Ι. αναζητϊ προσ μύςθωςη χώρο γραφεύων, με τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ:     

 

Α /  Απαραίτητα χαρακτηριςτικϊ: 

1. υνολικό ϋκταςη 120τ.μ. έωσ 200 τ.μ. 

2. Θϋςη κτιρύου/γραφεύων ςτην ευρύτερη περιοχό του διοικητικού κϋντρου του Δόμου 

Αθηναύων με εύκολη ςυγκοινωνιακό πρόςβαςη.  

3. Εγκεκριμϋνη από την Πολεοδομύα οικοδομικό ϊδεια. 

4. Πιςτοποιητικό ενεργειακόσ απόδοςησ κτιρύου. 

5. Σουλϊχιςτον δύο (2) τουαλϋτεσ, η μύα εκ των οπούων ΑμΕΑ  (ςε περίπτωςη που δεν υπάρχει 

ήδη ςτο χώρο, να υπάρχει η δυνατότητα να προςτεθεί). 

6. Διαμορφωμϋνο χώρο κουζύνασ. 

7. Υυςικό φωτιςμό και αεριςμό ςτουσ χώρουσ εργαςύασ. 

8. Ένα τουλϊχιςτον ανελκυςτόρα (ςε περύπτωςη χώρου ςε όροφο), νομύμωσ αδειοδοτημϋνο και 

πιςτοποιημϋνο από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, με προδιαγραφϋσ για χρόςη από ϊτομα με ειδικϋσ 

ανϊγκεσ (ΑμΕΑ). 

9. Εξαςφϊλιςη τησ πρόςβαςησ και εξυπηρϋτηςησ για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ (ρϊμπα ειςόδου,  

κλπ).  

 

Β/   Επιθυμητά χαρακτηριςτικϊ: 

1. Άμεςη διαθεςιμότητα του κτιρύου (παρϊδοςη το αργότερο ςε ϋνα (1) μόνα από την υπογραφό 

του ςυμφωνητικού μύςθωςησ, προκειμϋνου να ολοκληρωθούν τυχόν αναγκαύεσ 

προςαρμογϋσ/τροποποιόςεισ, κατϊ τρόπο ώςτε να πληρούν τισ ανϊγκεσ του Κ.Ε.Θ.Ι. για τη 

λειτουργύα του υμβουλευτικού Κϋντρου). 

2. Πιςτοποιητικό πυροπροςταςύασ ςε ιςχύ. 

3. Σουλϊχιςτον ϋξι (6) διαμορφωμϋνεσ/κεχωριςμϋνεσ θϋςεισ εργαςύασ. 

4. Αποθηκευτικό χώρο. 

5. Δομημϋνη καλωδύωςη για υπολογιςτϋσ και τηλϋφωνο ςτισ ωσ ϊνω θϋςεισ εργαςύασ. 

6. Αυτόνομο κεντρικό κλιματιςμό θϋρμανςησ/ψύξησ. 

7. Θϋςη κτιρύου/γραφεύων πληςύον ςτϊςησ Μετρό. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ εντόσ ςφραγιςμϋνου φακϋλου που 

θα περιλαμβϊνει: 

1. Αντύγραφο τύτλου ιδιοκτηςύασ. 

2. Αντύγραφο ϊδειασ οικοδομόσ. 

3. Κϊτοψη/ςχϋδιο. 

4. Υωτογραφύεσ του εςωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

5. Τπεύθυνη Δόλωςη που να αναφϋρει τα ακόλουθα: 

«εφόςον το Κ.Ε.Θ.Ι. αποφαςίςει τη μίςθωςη του χώρου, θα προςκομιςθούν εντόσ προθεςμίασ 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη ςχετική πρόςκληςη, όλα τα έγγραφα που πιςτοποιούν τα 

υποχρεωτικά και επιθυμητά χαρακτηριςτικά του προσ μίςθωςη χώρου καθώσ και κάθε άλλο 

έγγραφο και δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο από το Κ.Ε.Θ.Ι.» 

6. Οικονομικό προςφορϊ με το προςφερόμενο μηνιαύο τύμημα τησ μύςθωςησ. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

  

1. Οι προςφορϋσ, θα πρϋπει να υποβληθούν ϋωσ την Παραςκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00 

εύτε αυτοπροςώπωσ, εύτε ταχυδρομικϊ, με ςυςτημϋνη επιςτολό, εύτε με εταιρεύα ταχυμεταφορϊσ 

(courier) ςτο Κ.Ε.Θ.Ι.:  Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετςίου, Τ.Κ. 106 81 – Αθήνα και το 

εμπρόθεςμο των προςφορών κρύνεται με βϊςη την ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ 

(ςφραγύδα ταχυδρομεύου ό ταχυμεταφορϊσ). 

 

2. Η αξιολόγηςη θα γύνει από τριμελό Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ που θα οριςθεύ από το 

Διοικητικό υμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 

3. Η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, με απόφαςη του αρμοδύου για την διούκηςη του 

φορϋα οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου για την αξιολόγηςη των προςφορών 

οργϊνου, εφόςον δεν υποβληθούν τα αιτηθϋντα δικαιολογητικϊ ό/και εφόςον δεν προκύπτει με 

ςαφόνεια το προςφερόμενο μύςθωμα. 

 

4. Σο Κ.Ε.Θ.Ι. διατηρεύ το δικαύωμα να αποφαςύςει ελεύθερα κατϊ την απόλυτη κρύςη του την τελικό 

επιλογό εκεύνου του χώρου που θα κρύνει ότι εξυπηρετεύ πληρϋςτερα τισ ανϊγκεσ του ό την 

παρϊταςη ό αναβολό τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

 

5. Η παρούςα Πρόςκληςη  Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ  θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Κϋντρου 

Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (www.kethi.gr), ςτον ιςτότοπο τησ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

https://et.diavgeia.gov.gr/f/kethi  και ςτο Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων.     

 

 

Για το «Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Η Πρόεδροσ του Δ.. 

ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΤΛΟΤ 

http://www.kethi.gr/
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