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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 
Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), του Υπουργείου Εργασίας, και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ), απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα με σκοπό την αγορά πέντε (5) κτηρίων για χρήση τους ως κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης 
ατόμων με αναπηρίες. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πώληση ενός ή 
περισσοτέρων  κτηρίων. Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 30.9.2022. 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 
Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται στα πλαίσια της πολιτικής του Κράτους για την υποστήριξη των ατόμων 
με αναπηρίες να διαβιούν ενσωματωμένα μέσα στην κοινότητα.  Σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Σύμβασης του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρίες έχουν 
το δικαίωμα ανεξάρτητης διαβίωσης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης της διαβίωσης και 
ενσωμάτωσης στην κοινότητα, για αποτροπή απομόνωσης ή διαχωρισμού από την κοινότητα.  

Το ΤΚΕΑΑ εφαρμόζει προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης με ανάθεση τους, μέσω δημόσιων 
διαγωνισμών, σε αναδόχους του ιδιωτικού τομέα, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για 
ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει στη διαβίωση με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και μέγιστη αυτονομία μέσα στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο 
διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας του, ενώ παράλληλα έχει ως σκοπό την αποφυγή 
«περιθωριοποίησης», «κοινωνικού αποκλεισμού» ή «ιδρυματοποίησής» του. Στόχος της λειτουργίας κάθε 
κατοικίας θα είναι να διασφαλίζει την ενσωμάτωση του ατόμου με αναπηρία στην κοινότητα και στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο, παρέχοντάς του όλη τη φυσική υποστήριξη, τις περιβαλλοντικές προσαρμογές και 
τροποποιήσεις (τόσο εντός όσο και εκτός της κατοικίας) που χρειάζεται ώστε να διαβιεί ενσωματωμένο στην 
κοινότητα, σε ίση βάση με τους άλλους και στη βάση των επιλογών και προτιμήσεων του για τον τρόπο και 
τις συνθήκες διαβίωσής του. 

Τα πέντε κτήρια που θα αγοραστούν θα αξιοποιηθούν ως κατοικίες, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας 
προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης. Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά τη λειτουργία 
προγραμμάτων αλλά την αγορά κτηριακών υποδομών μόνο. 

Η αγορά των πέντε κτηρίων θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας. 

Ο πιο κάτω κατάλογος με τις κτηριακές ανάγκες των κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι ενδεικτικός 
και όχι εξαντλητικός και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικός. 

 
 

Κτήριο 
προς 
αγορά 

 

Επαρχία 
 

Αριθμός 
ενοίκων με 
αναπηρίες 

Ενδεικτικό 
εμβαδόν 

καλυμμένων 
χώρων σε τ.μ. 

 

1 Λευκωσία  5 220 

1 Λεμεσός 5 220 

1 Λάρνακα  5 220 

1 Πάφος 5 220 

1 Αμμόχωστος 5 220 

 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
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Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) 

 
1. Να βρίσκεται κατά προτίμηση εντός των γεωγραφικών ορίων Δήμου, αλλά δύνανται να εξεταστούν και 

κτήρια που βρίσκονται εντός γεωγραφικών ορίων Κοινότητας που γειτνιάζει σε Δήμο. 

2. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο ή ισόγειο και πρώτο όροφο. 

3. Να παρέχει την δυνατότητα για κατάλληλη πρόσβαση, διακίνηση και διαμονή ατόμων με αναπηρίες σε 
ασφαλές, υγιές και αξιοπρεπές περιβάλλον σε συνθήκες άνεσης μέσα στην κοινότητα.  

4. Να διαθέτει τουλάχιστον τα πιο κάτω:  

(α) ξεχωριστό υπνοδωμάτιο για κάθε ένα από πέντε ενοίκους, δηλαδή πέντε υπνοδωμάτια, 
τουλάχιστον 8 τετραγωνικών μέτρων το καθένα,  

(β) ξεχωριστό δωμάτιο του προσωπικού που θα υποστηρίζει τους ενοίκους 

(γ) κουζίνα 

(δ) σαλοτραπεζαρία  

(ε) ένα χώρο υγιεινής με μπάνιο για τους ενοίκους 

(στ) ένα χώρο υγιεινής με ντους για τους ενοίκους 

(ζ) ξεχωριστό χώρο υγιεινής με ντους για το προσωπικό για κάθε φύλο 

(η) αποθήκη 

(θ) αυλή 

(ι) ένα χώρο στάθμευσης για το προσωπικό 

(κ) ένα χώρο στάθμευσης διαστάσεων για άτομα με αναπηρίες ή μεταφορά ατόμων  με αναπηρίες 

(λ) σε περίπτωση διώροφης κατοικίας, να υπάρχει στο πάνω και στο κάτω μέρος της κλίμακας που 
οδηγεί στον όροφο, πρόνοια για μελλοντική τοποθέτηση ηλεκτρικού καθίσματος κλίμακας ή η 
δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής πλατφόρμας. 

 

5. Να είναι σε ετοιμότητα να προσαρμοστεί σε οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις θα τεθούν για αλλαγές 
και ανακαινίσεις μετά την επιθεώρηση των υπό αγορά κατοικιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και που θα 
αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη προς υλοποίηση αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 
 

6. Να διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
7. Να διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής που να έχει εκδοθεί μετά την εφαρμογή των νέων 

Ευρωπαϊκών Κανονισμών (Ευρωκώδικες) του 2012. Σημειώνεται ότι τυχόν προσθήκες ή/και μετατροπές 

σε εγκριμένη οικοδομή, για σκοπούς ικανοποίησης των αναγκών του συγκεκριμένου έργου, που δυνατό 
να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές/ διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά και στους εγκριμένους όρους 
δόμησης (συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης, αριθμός ορόφων, αριθμός χώρων στάθμευσης, 
κτλ), , θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή και για τον σκοπό αυτό 
θα απαιτηθεί η υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 

8. Να διαθέτει ( ή να αποκτήσει πριν την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του κτηρίου) Πιστοποιητικό 
Έγκρισης για χρήση ως κατοικία, που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή βάσει του περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών Νόμου. Αν χρειάζεται νέο Πιστοποιητικό Έγκρισης μετά από εργασίες που τυχόν να  
απαιτηθεί να εκτελεστούν, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προωθήσει, πριν την παράδοση του κτηρίου, τις 
απαιτούμενες διαδικασίες με τις αρμόδιες αρχές, για έκδοση νέου Πιστοποιητικού Έγκρισης.  

9. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατηγορίας τουλάχιστον Α. Σε περίπτωση που είναι 
χαμηλότερης κατηγορίας θα πρέπει να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και να εξασφαλιστεί πριν την 
παράδοση του κτηρίου. 

10. Να διαθέτει (ή να αποκτήσει πριν από την παράδοση) σύστημα κλιματισμού, σύστημα πυρασφάλειας και 
πυρανίχνευσης, σύστημα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης και ελέγχου 
πρόσβασης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις προδιαγραφές που θα δοθούν στους ιδιοκτήτες από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την επιτόπου επιθεώρηση των προεπιλεγμένων κτηρίων (βήμα Γ.3 πιο 
κάτω). 

11. Να είναι έτοιμο να παραδοθεί, ελεύθερο κατοχής, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών 
απαιτηθεί να εκτελεστούν. 
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ:  

 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή των κτηρίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
 
1. Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο μέρος Στ. 

2. Πρώτη αξιολόγηση των προσφερόμενων κτηρίων, από Επιτροπή Αξιολόγησης του ΤΚΕΑΑ, και 
προεπιλογή κατάλληλων κτηρίων που, εκ πρώτης όψεως, ικανοποιούν τα απαιτούμενα γενικά 
χαρακτηριστικά με βάση τα όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.. 

3. Επί τόπου επιθεώρηση προεπιλεγμένων κτηρίων και αξιολόγηση από τις αρμόδιες κυβερνητικές 
υπηρεσίες, δηλαδή: (α) το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), (β) το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών (ΤΗΥ), (γ) την Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ), (δ) την Υγειονομική Υπηρεσία (ΥΥ), (ε) το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), και (στ) την Αστυνομία, ούτως ώστε στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους αντίστοιχα, να εξετάσουν την καταλληλόλητα των κτηρίων και να καταγράψουν και 
υποβάλουν προς το ΤΚΕΑΑ, σε έκθεση επιθεώρησης τους, οποιεσδήποτε απαιτούμενες κτηριακές 
προσαρμογές αναφορικά με: (α) την κατασκευή, στατικότητα, εμβαδό, προσβασιμότητα και διαβίωση 
ατόμων με αναπηρίες, (β) τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, (γ) την πυρασφάλεια, (δ) την 
υγειονομική ασφάλεια, (ε) τις συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, και (στ) την ασφάλεια και 
προστασία των ενοίκων και του προσωπικού. 

4. Δεύτερη αξιολόγηση των προσφερόμενων κτηρίων, από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΤΚΕΑΑ, και 

επιλογή των κατάλληλων κτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις  των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών. Πρόσκληση προς  τους ιδιοκτήτες των επιλεγμένων κτηρίων για υποβολή , οικονομικής 

προσφοράς στην οποία να φαίνονται ξεχωριστά η υφιστάμενη αξία του ακινήτου και το κόστος των 

απαιτούμενων προς εκτέλεση προσαρμογών για τις οποίες θα ενημερωθούν με τις σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές όπου απαιτείται. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από α) 

αρχιτεκτονικά σχέδια για τις απαιτούμενες κτηριακές προσαρμογές και β)  δύο εκθέσεις εκτίμησης από 

ιδιώτες εκτιμητές μέλη του ΕΤΕΚ με τη χρήση των τριών βασικών μεθόδων εκτίμησης (συγκριτική 

μέθοδος, μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος και μέθοδος αντικατάστασης κόστους) 

αντικατοπτρίζοντας την κατάσταση του κτηρίου ως θα πωληθεί-παραδοθεί. 

5. Υποβολή από τους επιλεγέντες ιδιοκτήτες των οικονομικών προσφορών και εκθέσεων, ως πιο πάνω.  

6. Ενημέρωση από το ΤΚΕΑΑ του ΤΔΕ,  του ΤΗΥ και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

(ΤΚΧ) για τις οικονομικές προσφορές των επιλεγμένων κτιρίων, τα αρχιτεκτονικά σχέδια και την  

κοστολόγηση των απαιτούμενων  κτηριακών προσαρμογών από τους ιδιοκτήτες.  

7. Ετοιμασία έκθεσης εκτιμώμενου κόστους των επιλεγμένων κτιρίων ως αυτά θα παραδοθούν 

(συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων προσαρμογών) από το ΤΔΕ και το ΤΗΥ και υποβολή 

της στο ΤΚΕΑΑ και στο ΤΚΧ μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τυχόν προβλήματα και αδυναμίες 

που μπορεί να εντοπιστούν στο υπό εξέταση κτίριο.  

8. Ετοιμασία από το ΤΚΧ και υποβολή στο ΤΚΕΑΑ  ειδικής εκτίμησης των επιλεγμένων κτηρίων.  

9. Υποβολή συνολικής έκθεσης από το ΤΚΕΑΑ προς την αρμόδια τετραμελή Επιτροπή Γενικών 

Διευθυντών που θα συσταθεί με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία θα συμμετέχουν οι 

Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εσωτερικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

10. Εξέταση της προσφερόμενης αξίας αγοράς των επιλεγμένων κτηρίων από την αρμόδια Επιτροπή 

Γενικών Διευθυντών και οριστικοποίηση με ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, των τελικά επιλεγμένων 

κτηρίων προς αγορά, της αξίας αγοράς και των όρων συμφωνίας αγοράς. Εκπρόσωποι του ΤΚΕΑΑ και 

άλλων εμπλεκομένων Τμημάτων και Υπηρεσιών δύνανται να παρευρίσκονται στις συνεδρίες της 

Επιτροπής ως σύμβουλοι.  

11. Υποβολή πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, από το ΥΕΚΑ και εξασφάλιση έγκρισης  αγοράς 

των τελικά επιλεγμένων κτηρίων.  

12. Υπογραφή συμβάσεων αγοράς κτηρίων μεταξύ του ΤΚΕΑΑ και των επιτυχόντων ιδιοκτητών και 

προσκόμιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης σε περίπτωση που αυτό δεν υποβλήθηκε . 

13. Υποβολή από τους επιτυχόντες ιδιοκτήτες ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μελετών ενεργειακής 

απόδοσης καθώς και λεπτομερών κατασκευαστικών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων και εξοπλισμού 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων προς το ΤΗΥ.  

14. Εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του ΤΗΥ πριν από την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.  

15. Εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών και κτηριακών προσαρμογών από τους συμβαλλόμενους ιδιοκτήτες 

και  υποβολή, Πιστοποιητικών Εκτέλεσης Εργασιών από αρμόδιους ιδιώτες επαγγελματίες 

(Αρχιτέκτονα, Μηχανικούς κ.α.  Μέλη του ΕΤΕΚ.), καθώς και, αν αυτό απαιτείται, αποδεικτικών 

υποβολής αίτησης προς τις αρμόδιες αρχές για έκδοση νέου Πιστοποιητικού Έγκρισης. 
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16. Έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ανάλογα, δηλαδή: (α) το ΤΔΕ, (β) το ΤΗΥ, (γ) την ΠΥ, (δ) την ΥΥ, 

(ε) το ΤΕΕ, και (στ) την Αστυνομία και επιβεβαίωση εκτέλεσης απαιτούμενων εργασιών και 

προσαρμογών.  

17. Παραλαβή κτηρίων από το ΤΚΕΑΑ. 

18. Καταβολή πληρωμής προς συμβαλλόμενους ιδιοκτήτες με ταυτόχρονη μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας.  

 
Δ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

1 Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος  30.9.2022 

2 Πρώτη αξιολόγηση και προεπιλογή από το ΤΚΕΑΑ 31.10.2022 

3 Επί τόπου επιθεώρηση προεπιλεγέντων κτηρίων από αρμόδιες κρατικές 

υπηρεσίες και υποβολή έκθεσης επιθεώρησης 

 
31.12.2022 

4 Δεύτερη αξιολόγηση από το ΤΚΕΑΑ και υποβολή πρόσκλησης σε επιλεγέντες 

ιδιοκτήτες για υποβολή οικονομικής προσφοράς, σχεδίων και εκθέσεων 

31.1.2023 

5 Υποβολή οικονομικής προσφοράς, σχεδίων και εκθέσεων από επιλεγέντες 

ιδιοκτήτες 

 
31.3.2023 

6 Ενημέρωση από ΤΚΕΑΑ του ΤΔΕ, ΤΗΥ και ΤΚΧ για τις παραληφθείσες 
προσφορές 
 

31.3.2023 

7 Εκτίμηση κόστους από ΤΔΕ και ΤΗΥ 30.4.2023 

8 Ειδική εκτίμηση από ΤΚΧ 31.5.2023 

9 Υποβολή συνολικής έκθεσης από το ΤΚΕΑΑ προς την αρμόδια Επιτροπή 
Γενικών Διευθυντών 
 

31.5.2023 

10 Εξέταση από την Επιτροπή Γενικών Διευθυντών και οριστικοποίηση 

επιλεγέντων κτηρίων 

30.6.2023 

11 Έγκριση αγοράς από Υπουργικό Συμβούλιο 31.7.2023 

12 Υπογραφή Συμβάσεων Αγοράς 31.8.2023 

13 Υποβολή αναλυτικών ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων μελετών προς το ΤΗΥ 
 

30.9.2023 

14 Εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης ΤΗΥ 
 

31.10.2023 

15 Εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών  31.10.2024 
 

16 Τελικός έλεγχος και επιβεβαίωση από αρμόδιες αρχές εκτέλεσης 
απαιτούμενων εργασιών  
 

30.11.2024 
 

17 Παραλαβή κτηρίων από το ΤΚΕΑΑ 
 

30.11.2021 

18 Καταβολή πληρωμής και μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας 
 

31.12.2024 

 

Ε. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Με τη δήλωση ενδιαφέροντος, που δεν θα συνοδεύεται από οικονομική προσφορά στο στάδιο αυτό, πρέπει 
να υποβληθούν, τηρουμένων των απαιτήσεων για τα γενικά χαρακτηριστικά των κτηρίων της ενότητας Β, σε 
έντυπη μορφή δύο αντίγραφα των ακόλουθων:  

1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος με τα στοιχεία επικοινωνίας ενδιαφερόμενου 
(ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιοκτητών) και, σε περίπτωση που κτήριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη, 
Ενυπόγραφη Δέσμευση / Δήλωση από συνιδιοκτήτες, για συγκατάθεση για την υποβολή της 
Δήλωσης Ενδιαφέροντος και δέσμευση για την υπογραφή του Αγοραπωλητηρίου Εγγράφου 
(Παράρτημα 1) 

2. Τίτλος ιδιοκτησίας του προτεινόμενου/ων κτηρίου/ων 

3. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτηρίου 



   

5 
 

4. Πολεοδομική άδεια  

5. Άδεια Οικοδομής 

6. Πιστοποιητικό Έγκρισης με βάση τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο. Σε περίπτωση που το 
πιστοποιητικό έγκρισης δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να το παρουσιάσει πριν από την 
υπογραφή του συμβολαίου αγοράς του κτηρίου.  

7. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων/ όψεων και τομών του κτηρίου. 

8. Κατάλογο Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των καλυμμένων χώρων ανά όροφο,  όσο 
και των εμβαδών των μη καλυμμένων χώρων, τα οποία συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση. 

9. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου εάν υπάρχει. 

10. Φωτογραφίες του/των κτηρίου/ων και των χώρων στάθμευσης 

11. Πίνακας Ελέγχου (Παράρτημα 2).  

 

Σε περίπτωση υποβολής ενδιαφέροντος για περισσότερα από ένα κτήρια θα πρέπει να συμπληρώνεται 
ξεχωριστό Έντυπο Δήλωσης Ενδιαφέροντος και ξεχωριστός Πίνακας Ελέγχου για κάθε κτήριο. 

Τονίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αποτελεί δέσμευση του Κράτους για αγορά οποιουδήποτε 
κτηρίου που θα προταθεί και δεν δημιουργεί δέσμευση του Κράτους έναντι οποιουδήποτε 
ενδιαφερόμενου. 

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Η Δήλωση Ενδιαφέροντος μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να απευθύνεται στη Διευθύντρια του 
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και να υποβληθεί με το χέρι στο Αρχείο του 
Τμήματος, 3

ος
 όροφος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, Λατσιά, γραπτώς σε δύο αντίγραφα και ηλεκτρονικά σε 

USB stick σε σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Πώληση Κτηρίου στο Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες», το αργότερο μέχρι και τις 30.9.2022 και ώρα 15:00.  

 
Για πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22815120 σε ώρες εργασίας της 
Δημόσιας Υπηρεσίας.  
 
Τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και τα έντυπα προς συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους είναι 
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.mlsi.gov.cy/dsid καθώς και σε έντυπη 
μορφή στα Γραφεία Υποδοχής του Τμήματος στη Λευκωσία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, Λατσιά, στη 
Λεμεσό, οδός Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Μέσα Γειτονιά και στη Λάρνακα, οδός Ακροπόλεως 25 
και Χανίων, Μενεού.  

http://www.mlsi.gov.cy/dsid

