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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 
 

Ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης (εφεξής «ο 
Φορέας»), ζητεί την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 
διαθέτουν προς ενοικίαση γραφεία στη Λευκωσία, για τη στέγαση του Γραφείου του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Τα εν λόγω γραφεία θα πρέπει να βρίσκονται εκτός της 
περιφέρειας του κύκλου ακτίνας 8 χλμ. από το αστικό κέντρο, να είναι ευκόλως προσβάσιμα 
από εισερχόμενους στη Λευκωσία από τις Επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου και Λεμεσού-
Πάφου, καθώς και από την Ορεινή Λευκωσία και την περιοχή Τροόδους και να πληρούν τα 
γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται πιο κάτω. Η περίοδος 
ενοικίασης θα είναι για τρία (3) χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης για χρονικό διάστημα το 
οποίο θα καθοριστεί από τον Φορέα, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη. 

 
Σημειώνεται ότι, τα προς ενοικίαση γραφεία, θα πρέπει να είναι έτοιμα για παράδοση το 

αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Φορέα 

για ενοικίαση των γραφείων, προς τον ιδιοκτήτη των επιλεγέντων γραφείων. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1.   Τα προς ενοικίαση γραφεία, πρέπει να έχουν εμβαδόν γραφειακών και άλλων χώρων, 
τουλάχιστον, 530τ.μ. (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας συνεδριάσεων, 
διαδρόμων διακίνησης και υπηρεσιών), αλλά να μην υπερβαίνει τα 555 τ.μ. 
 

2.   Θα προτιμηθούν γραφεία των οποίων οι χώροι θα στεγάζονται σε δυο συνεχόμενους 
ορόφους.  

 
3.   Σε περίπτωση κατά την οποία τα προς ενοικίαση γραφεία έχουν ανεγερθεί από το 

2010 και μετά, πιθανόν να προτιμηθούν. 
 

4.  Τα προς ενοικίαση γραφεία, θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα διαμόρφωσης 
χώρου για δημιουργία:  

 

 Δεκατριών (13) ατομικών γραφείων, ένα εκ των οποίων να είναι περίπου 40τ.μ. 
και να περιλαμβάνει ιδιωτικό αποχωρητήριο (επιπλέον των 40τ.μ) και ένα εκ των 
οποίων να είναι περίπου 25τ.μ. 

 Ενός γραφείου (1) που θα στεγάζει 3 άτομα 

 Ενός (1) γραφείου (περίπου 35 τ.μ.) που θα στεγάζει 4 άτομα  

 Ενός (1) γραφείου που θα στεγάζει 5 άτομα 

 Ενός (1) χώρου φύλαξης Αρχείου (περίπου 20 τ.μ.) 

 Ενός (1) χώρου υποδοχής για δυο (2) άτομα και ένα σαλονάκι  

 Μίας (1) αίθουσας συνεδριάσεων, χωρητικότητας 20 ατόμων (περίπου 35τ.μ.) 

 Ενός (1) χώρου φωτοτυπικής μηχανής/τηλεομοιότυπου 

 Ενός χώρου για τον server 
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 Κουζινάκια, περίπου 10 τ.μ., (σε κάθε όροφο, σε περίπτωση που τα γραφεία 
στεγαστούν σε πέραν του ενός ορόφου) 

 4 Αποχωρητήρια (2 ανδρών και 2 γυναικών) για το προσωπικό (σε περίπτωση 
που τα γραφεία στεγαστούν σε πέραν του ενός ορόφου, 2 αποχωρητήρια, 1 
αντρών και 1 γυναικών, σε κάθε όροφο). Επιπρόσθετα, 2 αποχωρητήρια στον 
χώρο υποδοχής (1 αντρών, 1 γυναικών), για το κοινό. Επισημαίνεται ότι το 
ιδιωτικό αποχωρητήριο που περιγράφεται πιο πάνω, δεν περιλαμβάνεται στα 
προαναφερθέντα.    

 
5. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα προς ενοικίαση γραφεία, θα πρέπει να διαθέτουν, το 

λιγότερο, 30 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων, τουλάχιστον, οι 12 να 
βρίσκονται στο χώρο του κτηρίου και ο ένας, τουλάχιστον, να εξυπηρετεί άτομα 
με αναπηρία (ΑμεΑ). Οι υπόλοιποι χώροι στάθμευσης, μπορεί να βρίσκονται σε 
χώρο που να γειτνιάζει με το κτήριο. Διευκρινίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να 
εξασφαλίσει όλους τους χώρους στάθμευσης για δωρεάν και αποκλειστική χρήση 
από το Φορέα. Διευκρινίζεται επίσης ότι, οι δημόσιοι χώροι στάθμευσης, οι οποίοι 
πιθανόν να εξυπηρετούν το κτήριο, δεν θεωρούνται χώροι στάθμευσης που 
προσμετρούνται για τις ανάγκες του Φορέα.  

 
Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη / Συνιδιοκτητών. 

 
1. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες, 
κατά τον Νόμο, άδειες ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει προς ενοικίαση και γραφειακή 
χρήση. Οι απαιτούμενες άδειες, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν από την 
παράδοση του κτηρίου. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών, 
ο Φορέας έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής /τερματισμού της σύμβασης. 

 
2. Η οικοδομή πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ, να διαθέτει 
ανελκυστήρα, κλιματισμό, καθώς και δομημένη καλωδίωση, για σκοπούς λειτουργίας 
δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπροσθέτως, να διαθέτει σύστημα 
πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, όπως επίσης και σύστημα συναγερμού, κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης.  Νοείται ότι τα συστήματα αυτά, θα 
τύχουν ελέγχου από τις Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες για λήψη έγκρισης, για τους 
σκοπούς του Φορέα, πριν από την εγκατάσταση. 
 
3. Οι χώροι θα πρέπει να είναι φρεσκοβαμμένοι, τα παράθυρα να διαθέτουν σύστημα 
ηλιοπροστασίας, οι κλειδαριές να λειτουργούν και το πάτωμα να βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση. 
 
4. Η διαρρύθμιση των χώρων εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα, θα 
επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών, 
από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας. 
 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από επιθεώρηση των χώρων από τον 
Φορέα, προκύψουν αλλαγές στα γραφεία, οι οποίες θα αποσκοπούν στην τροποποίηση 
ή βελτίωση (σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα) ή στη συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές των αρμοδίων Αρχών, αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν στη βάση των 
προνοιών του ενοικιαστηρίου εγγράφου και πριν από την κατοχή των γραφείων, ούτως 
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ώστε αυτά να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα. Το συνεπαγόμενο 
κόστος, σε περίπτωση αλλαγών, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη.  
Επιπρόσθετα, ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτηρίου που θα 
στεγάζονται τα Γραφεία, καθ’ όλη τη διάρκεια ενοικίασης των Γραφείων. 

 

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Μαζί με τη Δήλωση Ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:  
 

 Τίτλος Ιδιοκτησίας.  
 

 Πολεοδομική άδεια.  
 

 Άδεια Οικοδομής.  
 

 Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων/ όψεων και τομών της οικοδομής.  
 

 Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης των ωφέλιμων χώρων.  
 

 Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής.  
 

 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (υψηλή ενεργειακή απόδοση θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα).  

 

 Ενυπόγραφη Δέσμευση/Δήλωση από συνιδιοκτήτες, εάν η οικοδομή έχει πέραν 
του ενός ιδιοκτήτη, για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτηρίου.  

 

 Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης οικοδομής. 
    

 Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο ανά 
τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ.), με μέγιστο ετήσιο ενοίκιο τα €55,000.  
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί το συνολικό μηνιαίο ενοίκιο, καθώς και 
το μηνιαίο κόστος κοινοχρήστων (όπου εφαρμόζεται), το οποίο θα 
εξετασθεί από το Φορέα.   

  
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 
το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης, μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2022, με αποστολή 
γραπτής επιστολής, φ/δι κας Γιώτας Πελεκάνου, στη διεύθυνση: Κυπράνορος 15, 1061 
Λευκωσία, Τ.Θ. 26722, 1647 Λευκωσία, ή διά χειρός, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypelekanou@financialombudsman.gov.cy. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προτού λάβει απόφαση για επιλογή κτηρίου, θα πραγματοποιήσει 
επιτόπιες επισκέψεις στα προσφερόμενα κτήρια, ούτως ώστε να διαπιστώσει την 
καταλληλότητά τους, σύμφωνα με τις υπό αναφορά ανάγκες του Φορέα. 
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Πριν από την επιλογή του κτηρίου, ο Φορέα δύναται να ζητήσει τα εξής στοιχεία:  
 

 Έλεγχο της στατικής επάρκειας του επιλεγμένου κτηρίου από ανεξάρτητο εργαστήριο, 
διορισμένο από το Φορέα.  

 Αντίγραφα των σχεδίων και τευχών υπολογισμών που υποβλήθηκαν για την έκδοση 
Πολεοδομικής άδειας και Άδειας Οικοδομής.  
 

Σε περίπτωση που δεν έχει εξασφαλιστεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης κατά την υποβολή 
της Δήλωσης Ενδιαφέροντος, ο Φορέας δύναται να διεξαγάγει επιτόπιο έλεγχο στην 
οικοδομή. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Η Δήλωση Ενδιαφέροντος να υποβληθεί ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στις ακόλουθες 
διευθύνσεις: 
 
(α)  Ηλεκτρονικά:  ypelekanou@financialombudsman.gov.cy. 
(β)  Ταχυδρομικώς:   Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 
Φύσης, φ/δι κας Γιώτας Πελεκάνου, οδός Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία, Τ.Θ. 26722, 1647 
Λευκωσία. 
 
Στην έντυπη υποβολή ο φάκελος θα πρέπει να αναφέρει:  «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ.» 
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος:  7 Νοεμβρίου 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 
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