
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017-1 (eAuction VIΙI) 
τελευταία ενημέρωση: 26.10.2017 

 
Α. Γενικά 

 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr χρησιμοποιείται για τις 

δημοπρασίες πώλησης ή εκμίσθωσης δημοσίων και όχι ιδιωτικών ακινήτων, 
συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτη που επιθυμεί να πωλήσει 
ακίνητό του. 

 
Τα έγγραφα που αφορούν υφιστάμενη μίσθωση ή παραχώρηση του Ακινήτου 

είναι προσβάσιμα κατά τη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2.8 των 
Γενικών Όρων Διαγωνισμού και όχι ηλεκτρονικά, όπως το υπόλοιπο 
Πληροφοριακό Υλικό του Ακινήτου. 

 
Στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού δεν υπάρχει τιμή εκκίνησης.  

 
Ως αποδεικτικό ταυτοποίησης του Ενδιαφερόμενου στις υπεύθυνες δηλώσεις 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντί του διαβατηρίου, ελληνικό δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας. 
 

Αντίγραφα αλλοδαπών διαβατηρίων πρέπει να προσκομίζονται επικυρωμένα, 
κατά προτίμηση από Ελληνική Προξενική Αρχή άλλως από αρμόδια Αρχή του 

κράτους έκδοσης του διαβατηρίου. 
 
Μπορείτε να εσωκλείσετε την επιταγή Εγγύησης Συμμετοχής στον φάκελο των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Παρακαλούμε να συνυπολογίσετε τυχόν έξοδα 
της εξαργύρωσης της επιταγής, τα οποία θα βαρύνουν εσάς. 

 
Η Εγγύηση Συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί μέσω εμβάσματος από τράπεζα 

του εξωτερικού (με τα έξοδα του εμβάσματος να βαρύνουν τον 
Ενδιαφερόμενο και να καταβάλλονται επιπλέον της Εγγύησης), και το σχετικό 
αποδεικτικό του εμβάσματος πρέπει να περιέχεται στον Φάκελο των 

Δικαιολογητικών. 
 

Ως αριθμός μητρώου εταιρειών εννοείται ο αριθμός ΓΕΜΗ. 
 
Όπου στα πρότυπα έγγραφα που παρατίθενται ως παραρτήματα των Γενικών 

Όρων Διαγωνισμού αναφέρεται ο «Διαγωνισμός», προς συμπλήρωση των 
στοιχείων του πρέπει να αναγραφεί η θέση του Ακινήτου όπως περιγράφεται 

στους Ειδικούς Όρους και σε παρένθεση ο αριθμός Διαγωνισμού (πχ. 
"[Ακίνητο στη Σαμπάριζα, Ερμιόνη, Αργολίδα: Τρία γειτνιάζοντα 
παραθαλάσσια οικόπεδα (Q6377-93576-93577)"). Μικροδιαφορές δεν 

επηρεάζουν το κύρος της Προσφοράς, αρκεί να προκύπτει με σαφήνεια η 
ταυτότητα του Διαγωνισμού για τον οποίον υποβάλλεται το έγγραφο.  

 
Δεν απαιτούνται βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής. 

 

http://www.e-publicrealestate.gr/


Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους μειοδότες Συμμετέχοντες σε 
διάστημα συνήθως δεκαπέντε ημερών από την ανακήρυξη του Πλειοδότη. Εάν 

επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί η επιστρεφόμενη Εγγύηση Συμμετοχής για την 
κάλυψη αντίστοιχης Εγγύησης Συμμετοχής άλλου Διαγωνισμού, μπορείτε να 

ενημερώσετε το ΤΑΙΠΕΔ εγγράφως για την πρόθεσή σας αυτή. 

 
Υπογραμμίζεται ότι, για να κατατεθεί έγκυρη Προσφορά, πρέπει απαραίτητα ο 
Ενδιαφερόμενος: να έχει εγγραφεί ως Χρήστης του ιστοτόπου www.e-
publicrealestate.gr ώστε να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης και συνεπώς 

δικαίωμα συμμετοχής στον σχετικό Διαγωνισμό. Κατά την υποβολή του 
Φακέλου Δικαιολογητικών θα ζητηθεί το όνομα μέλους (username) για την 

εγγραφή στο σχετικό πρωτόκολλο. 
Η εγγραφή στον ιστότοπο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα ακίνητο (πατώντας το σχετικό κουμπί  

"Ενδιαφέρομαι για το Ακίνητο" στη σελίδα του Ακινήτου ενδιαφέροντος) και 
για την παραλαβή του σχετικού Πληροφοριακού Υλικού.  

 
Σε περίπτωση όπου ο Ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, για τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αρκεί να έχει εγγραφεί στον ιστότοπο 

www.e-publicrealestate.gr κάποιος εκπρόσωπος, μέλος διοίκησης ή 
εργαζόμενος του νομικού προσώπου. 

 
Πελάτης Μεσίτη μπορεί να συμμετάσχει σε Διαγωνισμό μέσω του Μεσίτη, 
χωρίς να απαιτείται η χωριστή εγγραφή του πελάτη στην πλατφόρμα 

http://www.e-publicrealestate.gr. Η Προσφορά υποβάλλεται για λογαριασμό 
του πελάτη από τον Μεσίτη (προσοχή: στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει 

να περιλαμβάνεται η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4.1(iv) των Γενικών Όρων 
Διαγωνισμού). 
 

Ήδη εγγεγραμμένος μεσίτης δεν χρειάζεται να επανεγγραφεί στην πλατφόρμα 
www.e-publicrealestate.gr. Ωστόσο, για κάθε νέο Διαγωνισμό (που αντιστοιχεί 

σε κωδικό Q…), θα πρέπει να εκδηλώσει εκ νέου το ενδιαφέρον του για το 
Ακίνητο που αντιστοιχεί στον διαγωνισμό (κουμπί "Ενδιαφέρομαι για το 

Ακίνητο" στη σελίδα του εν λόγω Ακινήτου) καθώς και να ζητήσει να λάβει το 
νέο Πληροφοριακό Υλικό και δικαίωμα συμμετοχής για τον συγκεκριμένο 
Διαγωνισμό. Προσοχή: εάν ένας Μεσίτης ενεργεί για δύο η περισσότερους 

πελάτες στον ίδιο Διαγωνισμό, θα πρέπει να εγγραφεί αντίστοιχες φορές στην 
πλατφόρμα (με διαφορετικά usernames) και να λάβει χωριστούς κωδικούς 

πρόσβασης για καθέναν πελάτη που εκπροσωπεί στον Διαγωνισμό.  
 
 

Β. Ειδικά για τον Διαγωνισμό Q109349: ιδανικό μερίδιο 66,66% 

οροφοδιαμερίσματος 320 m2 στον 3ο όροφο στο κέντρο της Αθήνας 
(Αιόλου και Ερμού)  
 

Η αντικειμενική και η εμπορική αξία του προς πώληση Ακινήτου δεν 
περιλαμβάνεται στο σχετικό Πληροφοριακό Υλικό. Ο Ενδιαφερόμενος θα 
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πρέπει να αναζητήσει σχετικά στοιχεία και εκτιμήσεις από δικούς του 
συμβούλους.  

 
Το εμβαδόν του Ακινήτου φαίνεται στο σχέδιο της αποτύπωσης και το Ακίνητο 

μεταβιβάζεται τακτοποιημένο. 
 
Όσον αφορά την πρόθεση του κυρίου του 1/3 του ακινήτου περί πώλησής 

του, δεν έχουμε κάποια σχετική πληροφορία. Η πώληση, πάντως, των 2/3 
μέσω του τρέχοντος διαγωνισμού, δεν εξαρτάται από την τύχη του λοιπού 

1/3. Η σχέση μεταξύ του κυρίου των 2/3 (πλειοδότη στον Διαγωνισμό) και 
του κυρίου του 1/3 (Δημόσιο) διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
περί κοινωνίας δικαιώματος (όσον αφορά πχ. την απόφαση και την κατανομή 

του κόστους για τυχόν εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου) ενώ το μίσθωμα 
θα εισπράττεται από τους δύο κυρίους κατά την αναλογία τους. 
 


