
        

 

 

      ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

   Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος 

από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στην Επαρχία Λευκωσίας, συνολικού 

εμβαδού 500 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±10% (επισυνάπτεται αναλυτικό Κτιριολογικό Πρόγραμμα 

στο Παράρτημα 1), για τη στέγαση του Γραφείου του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών, το οποίο να έχει ανεγερθεί από την 1/1/2000 και μετά, για περίοδο τριών 

(3) ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους δύο (2) 

ετών έκαστη, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της 

διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά.  

 

2. Το προτεινόμενο κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων της 

επαρχίας Λευκωσίας και συγκεκριμένα στους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, 

Έγκωμης, Αγίου Δομετίου, Λακατάμιας και Λατσιών. Θα προτιμηθεί κτίριο που βρίσκεται σε κεντρική 

περιοχή της Λευκωσίας. 

3. Το κτίριο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο εντός 4 

(τεσσάρων) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ιδιοκτήτη του επιλεγέντος κτιρίου, 

της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σύναψη Συμφωνίας 

Ενοικίασης του κτιρίου. Στην πιο πάνω προθεσμία περιλαμβάνεται και το χρονικό διάστημα το 

οποίο θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τυχόν κτιριακών τροποποιήσεων οι οποίες ενδεχομένως να 

ζητηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι δε οποιεσδήποτε τέτοιες 

τροποποιήσεις ώστε το ακίνητο να διαμορφωθεί κατάλληλα, θα γίνουν από τον Ιδιοκτήτη, με 

κόστος του ιδίου και με βάση τις κτιριολογικές απαιτήσεις. Η περίοδος αυτή δύναται να επεκταθεί 

για ακόμη 2 (δύο) μήνες νοουμένου ότι αυτό είναι δικαιολογημένο και αποδεκτό και από τις δύο 

πλευρές. 

4. Ο Ιδιοκτήτης του κτιρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες 

και πιστοποιητικά. Οι απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την 

παράδοση και χρήση του κτιρίου. 

 

5. Σημειώνεται ότι το κτίριο που θα προεπιλεγεί, θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες Κυβερνητικές 

Υπηρεσίες, για να υποδειχθούν οι τροποποιήσεις του κτιρίου που πρέπει να υλοποιηθούν, ούτως 

ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Γραφείου του Εφόρου 

Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της 

χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 2 πιο πάνω. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα 

επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου καθόλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτιρίου.  

 

6. Το σύνολο των εργαζομένων που θα στεγαστούν στο υπό αναφορά κτίριο ανέρχεται στους 21 

περίπου. Το κτίριο πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία, να διαθέτει 

ανελκυστήρα (με προδιαγραφές για ΑμεΑ), κλιματισμό/θέρμανση και δομημένη καλωδίωση 

(structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

σύνδεσης τηλεφωνικών συστημάτων, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας 

καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης 

όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, 

δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.  

 

7. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει 21 χώρους στάθμευσης για το προσωπικό, εκ των οποίων 

τουλάχιστον οι 5 εντός του κτιρίου, καθώς και 2 χώρους στάθμευσης επισκεπτών. Οι χώροι 

  



στάθμευσης θα πρέπει να βρίσκονται εντός του κτιρίου ή σε χώρο που θα γειτνιάζει με αυτό. 

Διευκρινίζεται ότι, ο Ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίσει για αποκλειστική και δωρεάν χρήση για τις 

ανάγκες του Γραφείου του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών όσους 

χώρους στάθμευσης τυχόν δεν βρίσκονται εντός του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, σε 

περίπτωση που οι χώροι εντός του κτιρίου δεν επαρκούν για τις εν λόγω ανάγκες. 

 

8. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα: 

1. Τίτλος Ιδιοκτησίας, 

2. Τελική Έγκριση (για υφιστάμενο κτίριο) ή Άδεια Οικοδομής (για υπό ανέγερση κτίριο).  

3. Άδεια χρήσης του ακινήτου ως γραφειακού χώρου (όπου εφαρμόζεται). 

4. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών του κτιρίου, 

5. Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου.  
6. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, 

όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να είναι επικαιροποιημένα και να συνάδουν 

με την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, 

7. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτιρίου, 

8. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ελάχιστη απαίτηση Β+ μετά τις απαιτούμενες 

εργασίες, βλ. παρ. 2 και 4), 

9. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το κτίριο έχει πέραν του ενός 

ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου. 

10. Σε περίπτωση υποβολής ενδιαφέροντος από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη, 

ενυπόγραφη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη.  

11. Στην περίπτωση κτιρίου που δεν διαθέτει όλους τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης, 

υπόδειξη κατάλληλων παρακείμενων χώρων στάθμευσης και βεβαίωση για τη δυνατότητα 

εξασφάλισης και χρήσης τους σε χώρο που να γειτνιάζει με το κτίριο και τις σχετικές άδειες 

και πιστοποιητικά, εφόσον αυτά είναι ήδη διαθέσιμα.  

12. Φωτογραφίες του κτιρίου, του υποστατικού και των χώρων στάθμευσης και τρισδιάστατες 

απεικονίσεις (αν πρόκειται για υπό ανέγερση κτίριο).  

13. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης / αποπεράτωσης σε περίπτωση υπό ανέγερση κτιρίου ή 

προγραμματισμένης ανακαίνισης.  

14. Υλικά κατασκευής του προτεινόμενου κτιρίου. 

15. Πίνακας ελέγχου επισυναπτόμενων εγγράφων (Παράρτημα 2).  

 

9. Στη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να αναφερθεί και το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο ανά 

τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ./μήνα) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, καθώς επίσης και 

το συνολικό μηνιαίο και ετήσιο ενοίκιο. 

 

10. Τονίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αποτελεί δέσμευση του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου που θα προταθεί και δεν δημιουργεί 

δέσμευση έναντι οποιουδήποτε ενδιαφερομένου. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος δύναται 

να ανακληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης, εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξουν τα 

δεδομένα και οι ανάγκες. 

 

11. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος 7, 1463 στη Λευκωσία και 

να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου 

για τη στέγαση του Γραφείου του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» 

στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αργότερο 

μέχρι τις 12:00 μ.μ., Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ 

καλέστε στο τηλέφωνο με αριθμό 22401897 κο Αντρέα Χατζηνικολάου ή στο 22401833 κα 

Χρυστάλλα Αναστασίου ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ahadjinicolaou@treasury.gov.cy και 

canastasiou@mlsi.gov.cy αντίστοιχα. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                  24/5/2022 

 
 

mailto:ahadjinicolaou@treasury.gov.cy

