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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής ΥΕΕΒ) ζητά την υποβολή Δήλωσης 

Ενδιαφέροντος από Άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο ή μέρος κτηρίου 

στην Επαρχία Λεμεσού (κατά προτίμηση εντός των Δήμων Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς και Κάτω 

Πολεμιδιών, με περιορισμό το κτήριο να χωροθετείται νότια του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – 

Λεμεσού – Πάφου, σχεδιάγραμμα επισυνάπτεται στα έγγραφα του διαγωνισμού), για περίοδο 

επτά (7) ετών με δικαίωμα παράτασης, από μέρους του Ενοικιαστή, για άλλες δύο περιόδους των 

δύο (2) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, 

της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. 

 

Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παραρτήματος του ΥΕΕΒ απαιτείται συνολικό 

εμβαδόν 440 τ.μ., με απόκλιση ±10 %, σε αυτοτελές κτήριο, με εύκολη πρόσβαση από τους 

πολίτες. Το συνολικό απαιτούμενο εμβαδόν των 440 (τ.μ.) αφορά εμβαδόν γραφειακών και 

άλλων χώρων (συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων διακίνησης και υπηρεσιών). 

 

Τα υπό αναφορά τετραγωνικά καθορίζονται στον Πίνακα Υπολογισμού των αναγκαίων εμβαδών 

γραφειακών και άλλων χώρων, ο οποίος επισυνάπτεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Το 

κτήριο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί μετά το 2005 και θα πρέπει να είναι έτοιμο για 

παράδοση και χρήση από το ΥΕΕΒ το αργότερο 4 μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης για 

ενοικίαση. 

 

Η αποκλειστική χρήση του κτηρίου από το ΥΕΕΒ δεν αποτελεί προϋπόθεση. Το κτήριο πρέπει να 

διαθέτει, επίσης, επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού και των 

επισκεπτών. 

 

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022, 

στις 12 το μεσημέρι, να απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας και να υποβληθεί σε 1 (ένα) αντίγραφο, σε σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο 

«Δήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου στη Λεμεσό, από το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας», στο κιβώτιο προσφορών του ΥΕΕΒ, στην οδό Ανδρέα Αραούζου 6, 

1021. Διευκρινίζεται ότι η οποιαδήποτε προσφορά ληφθεί πέραν της ημερομηνίας και ώρας που 

αναφέρονται πιο πάνω, αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να αποτείνεστε στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (www.meci.gov.cy), στο 

σχετικό μέρος <Ανακοινώσεις> - <Ανακοινώσεις Υπηρεσιών> καθώς και να επικοινωνείτε στον 

αριθμό 22867198, κατά τις ώρες 8.45-14.45 και το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2022.  
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