
 

 

 

Πληροφορίες : Δήμητρα Μπάσδρα 

Τηλέφωνο : 211 9966200 

e-mail :  d.basdra@oaep.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Ελληνικής Εταιρείας 

Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ. 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., που συστάθηκε με τον Ν.4918/2022, και 

εδρεύει στην Αθήνα, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών 

της. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 

για την εκμίσθωση ακινήτων να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις 

ακόλουθες απαιτήσεις. 

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Τα χαρακτηριστικά που καλείται να φέρει το προς αναζήτηση 

ακίνητο, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της Ελληνικής Εταιρείας 

Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. , είναι τα ακόλουθα:  

 Είδος ακινήτου:   

- Μικτοί γραφειακοί χώροι επιφάνειας κύριας χρήσης (εξαιρουμένων των 

κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) από 

900 m² έως 1.200 m², με αποδεκτή απόκλιση ±15%.  

- Διάθεση χώρων στάθμευσης 15 οχημάτων εντός του ακινήτου, ή εναλλακτικά, 

εξασφαλισμένες εκτός αυτού και σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων.  

 Θέση προσφερόμενου ακινήτου: Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή του 

κέντρου της πόλης των Αθηνών και σε μέγιστη απόσταση έως 3 χλμ από την Πλατεία  

Συντάγματος, και σε κοντινή απόσταση από σταθμό μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής 

τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ).  

 Γενικά χαρακτηριστικά ακινήτου:  

- Να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές 

διατάξεις και τον κτιριοδομικό κανονισμό των κτιρίων με χρήση για γραφεία, χώρους 

υγιεινής και βοηθητικούς χώρους.  

- Να είναι κατά προτίμηση αυτοτελής οροφοιδιοκτησία και σε πολύ καλή κατάσταση. 

- Να διαθέτει (σε αρίστη κατάσταση και εν λειτουργεία) αυτόνομο σύστημα 

κλιματισμού – θέρμανσης,  καθώς και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την 

λειτουργία του.  



 

- Να διαθέτει δομημένη καλωδίωση τοπολογίας Star Ethernet  προδιαγραφών cat5e ή 

6. 

- Να διαθέτει παροχές ρεύματος με προστασία μέσω Η/Ζ . 

- Να διαθέτει άμεσο φυσικό φωτισμό. 

- Να διαθέτει επαρκείς για το μέγεθός του ανελκυστήρες κοινού (εφόσον υπάρχουν 

όροφοι).  

- Να διαθέτει κατάλληλη είσοδο για εύκολη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ). 

 

Θα εκτιμηθούν  εάν διατίθενται  : 

-  Αυτόνομος χώρος  Computer Room , με περιορισμένη και ασφαλή πρόσβαση με 

υποδομές τερματισμού δομημένης καλωδίωσης, αυτόνομης ψύξης , ανεξάρτητων  

πινάκων  Η/Ζ,   αυτόνομες   υποδομές πυρασφάλειας, τερματισμό  οπτικής ίνας , και 

πρόσβαση  σε θυρίδα διέλευσης  κάθετης  και οριζόντιας καλωδίωσης.  

- Δίκτυο πυρασφάλειας στους γραφειακούς χώρους. 

- Σύστημα Συναγερμού ή υποδομή για εγκατάσταση συστήματος συναγερμού. 

- Υποδομές CCTV  στους χώρους εισόδου και υποδοχής  και ελεγχόμενη πρόσβαση με 

access control. 

- Υπηρεσίες Facility Management στο κτίριο, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες καθαριότητας  

συντήρησης, φύλαξης  κλπ, οι οποίες θα παρέχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία. 

- Εστιατόριο, καφετέρια, κυλικείο κτλ εντός του κτιρίου. 

Οι προτεινόμενες κτιριακές υποδομές θα πρέπει να είναι έτοιμες για 

παράδοση/χρήση το αργότερο δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αποδοχής των 

όρων της Δήλωσης Ενδιαφέροντος (προσφοράς του Ιδιοκτήτη) από την Ελληνική 

Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων. 

 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.  

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για έξι (6) χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους της 

Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων A.E. για ακόμα τρία (3) έως έξι (6) χρόνια. 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: 25 Ιουλίου 2022, ώρα 17.00. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την 

υποβολή του υποδείγματος «Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (επισυνάπτεται) και των 

συνημμένων εγγράφων που αποτυπώνονται σε αυτό σε σφραγισμένο φάκελο σε περίπτωση 

παράδοσής του στην εταιρεία ή ηλεκτρονικά.  

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Η υποβολή του φακέλου δήλωσης ενδιαφέροντος 

μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά/courier στη διεύθυνση «Ελληνική 

Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων A.E., Πανεπιστημίου 57 (5ος όροφος), Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  info@oaep.gr 

 

 



 

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. 

 Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών 

Πιστώσεων A.E., η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.  

 Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ 

μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.  

 Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Εταιρεία 

Εξαγωγικών Πιστώσεων A.E. αποκλειστικά για τον σκοπό της Πρόσκλησης και δεν θα 

δημοσιοποιηθούν.  

 Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τους 

ενδιαφερόμενους.  

 Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων A.E. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει 

ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση της την παράταση ή την αναστολή της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της διαδικασίας αυτής και την 

πρόκριση οποιουδήποτε από τα ακίνητα που θα προσφερθούν. Επίσης ενδέχεται να ζητήσει 

την εσωτερική αναμόρφωση και προσαρμογή του ακινήτου που θα επιλέξει με γνώμονα την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών της αναγκών.  

 Παρέχεται η δυνατότητα αυτοψίας από στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών 

Πιστώσεων και συνεργατών αυτών κατόπιν συνεννόησης.  

 Μεσιτικά γραφεία, που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν αριθμό ΓΕΜΗ, δεν αποκλείονται 

στην συμμετοχή εφόσον έχουν σχετική εξουσιοδότηση ή εντολή του Εκμισθωτή για υποβολή 

εκδήλωση ενδιαφέροντος του ακινήτου του. Στη περίπτωση αυτή θα καταβληθεί μεσιτική 

αμοιβή ενός μηνιαίου μισθώματος, πλέον ΦΠΑ εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας 

Εξαγωγικών Πιστώσεων.  

 Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (www.oaep.gr). 

  



 

ΠΡΟΣ:  

Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων A.E. 

Πανεπιστημίου 57,  

5ος όροφος,  

Αθήνα 10564 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΣΤΗΝ ΑΠΟ 08/07/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

Με το παρόν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της 

EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ A.E.,  σύμφωνα με την από 08/07/2022 

πρόσκλησή σας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 

Ονοματεπώνυμο: 

Διεύθυνση: 

Τηλ: 

Email: 

  



 

Θέση - Διεύθυνση ακινήτου.  

Έτος οικοδομικής αδείας.  

Συνολική επιφάνεια σε τ.μ. 

 
 (Στην επιφάνεια αυτή δεν προσμετρώνται 

κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, 

ανελκυστήρες, πλατύσκαλα κ.λπ.) 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας εκμισθωτή ή νομίμου 

εκπροσώπου του.  

Γενική κατάσταση ακινήτου. 
  

(Γενικά στοιχεία, όπως το αν πρόκειται για 

αποπερατωμένο ή ημιτελές ακίνητο, αν είναι 

προσφάτως ανακαινισμένο, αναφορά των 

βασικών Η/Μ εγκαταστάσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της εγκατεστημένης ή 

μη δομημένης καλωδίωσης) κ.λπ.) 

 

 

Σύντομη περιγραφή. 

(Αριθμός υπέργειων ορόφων, υπογείων, χρήση 

ορόφων, στοιχεία διάθεσης ολόκληρου ή μέρους 

του ακινήτου, αριθμός χώρων υγιεινής κ.λπ.) 

 

 

 



 

Ανάλυση επιφανειών. 

(Ανάλυση σε γραφειακούς, αποθηκευτικούς 

χώρους ή / και χώρους στάθμευσης με βάση την 

οικοδομική άδεια και το διάγραμμα κάλυψης. Στις 

επιφάνειες αυτές δεν προσμετρώνται 

κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, 

ανελκυστήρες, πλατύσκαλα κ.λπ.) 

Γενικά χαρακτηριστικά ακινήτου.  

Ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα.  

Προσφερόμενες θέσεις Parking.  

Άλλα στοιχεία που κρίνονται σημαντικά. 

 

Συνημμένα έγγραφα συνοδευτικά του 

παρόντος εντύπου: 

 

-  Οικοδομική άδεια ακινήτου. 

- Τοπογραφικό διάγραμμα. 

-  Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων. 

-  Στατική μελέτη. 

 

 

Ο ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

(ημερομηνία και υπογραφή του 

υποβάλλοντος την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος) 

 


