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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Q109636 

μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr  

τελευταία ενημέρωση: 19.07.2022 (ερωτήματα έως 19.07.2022) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Για τον υπολογισμό της χρηματοοικονομικής επάρκειας, στην 

περίπτωση του κύκλου εργασιών για τα νομικά πρόσωπα ή του εισοδήματος για τα φυσικά 

πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των ετών: 2020, 2019, 2018, 2017, 

2016. Επίσης για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων για τα νομικά πρόσωπα ή των 

καταθέσεων για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του έτους 

2020.  

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα με τα μέσα υπόλοιπα των 

καταθέσεων του φυσικού προσώπου (που απαιτείται για την απόδειξη των ιδίων κεφαλαίων 

των φυσικών προσώπων1) θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τριάντα (30) ημέρες προ της 

υποβολής της στο διαγωνισμό και να αναφέρεται στα μέσα υπόλοιπα των καταθέσεων του 

φυσικού προσώπου κατά το έτος 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αναλυτικά σχετικά με τις χρήσεις γης του ακινήτου 

“Ωκεανίδα”(ποιες είναι οι άλλες χρήσεις  που επιτρέπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

στην περιοχή διατάξεις). 

Επίσης που υπάρχει το πληροφοριακό υλικό για το συγκεκριμένο ακίνητο(π.χ. 

τοπογραφικό διάγραμμα, εκθέσεις νομικής, τεχνικής και πολεοδομικής κατάστασης με 

συνημμένα τα διαθέσιμα σχετικά πιστοποιητικά). 

Αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει δυνατότητα χρήσης της παραλίας καθώς και αν μπορεί η 

παραλία να έχει ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ κλπ. 

Τέλος, ποιες είναι οι ώρες και ημέρες επίσκεψης το εν λόγω ακίνητο με κάποιον υπεύθυνο 

από την ΕΤΑΔ. 

                                                           
1 Βλ. σελ. 3 Ειδικών Όρων Διαγωνισμού σε συνδυασμό με σελ. 6 αυτών 

http://www.e-publicrealestate.gr/
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Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό υλικό που έχει 

δημιουργηθεί για το ακίνητο. Όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει μήνυμα στο info@etasa.gr 

και στο largeproperties@etasa.gr για να αποκτήσει πρόσβαση. 

Όσον αφορά το ερώτημά σας για τις χρήσεις γης του ακινήτου, παρακαλούμε όπως 

διαβάσετε την τεχνική έκθεση που θα βρείτε στο πρόσθετο πληροφοριακό υλικό.    

Αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης της παραλίας καθώς και αν μπορεί η παραλία να έχει 

ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ κλπ., σας ενημερώνουμε ότι η έμπροσθεν παραλία δεν 

εντάσσεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού, αλλά αποτελεί τμήμα της οργανωμένης Ακτής 

Βουλιαγμένης και η είσοδος σε αυτή είναι ελεγχόμενη και επί πληρωμή.  

Σχετικά με την επιτόπια επίσκεψη στο ακίνητο, μπορεί να προγραμματισθεί μετά από σχετικό 

αίτημα στο largeproperties@etasa.gr. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Η τεχνική έκθεση αναφέρει πως για την εκμίσθωση θα πρέπει να τακτοποιηθούν όποιες 

τυχόν υπερβάσεις υφίστανται σε σχέση με την οικοδομική άδεια. Ποιον επιβαρύνει αυτό 

το κόστος των τακτοποιήσεων; 

Επίσης η τεχνική έκθεση αναφέρει ότι έμπροσθεν της γηπεδικής έκτασης βρίσκεται τμήμα 

το οποίο υπολογίζεται σε 1510 m².Στη συνέχεια αναφέρει πως κατά μήκος της ακτής 

Βουλιαγμένης λειτουργούν τρεις λυόμενες κατασκευές- καντίνες και πως ως  αναψυκτήριο 

θα λειτουργήσει και το κτίριο της τέως σχολής σκι.  

 Αυτά εντάσσονται στο αντικείμενο του διαγωνισμού; Επίσης στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού εντάσσεται η παραλία που βρίσκεται μπροστά στην Ωκεανίδα;  

Τέλος αν υπάρχει άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στο συγκεκριμένο ακίνητο. 

Σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού (ΕΟΔ): 

-  «Ο Ανάδοχος / Μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο, μετά από σχετική πρόσκληση της ΕΤΑΔ 

το αργότερο ένα μήνα μετά από την κλήση του, ως θα είναι και θα ευρίσκεται. Πριν την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, υποχρεούται - κατόπιν εξουσιοδότησης 

από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ, που θα του χορηγηθεί μετά από υποβολή στην ΕΤΑΔ 

των σχετικών αιτήσεων και σχεδίων και έγκριση από αυτήν – να προβεί με δαπάνες του 

στην τακτοποίηση (εφόσον αυτή είναι εφικτή) ή /και στην έκδοση άδειας κατεδάφισης 

και καθαίρεσης τυχόν υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών επ’ αυτού προκειμένου να 

mailto:info@etasa.gr
mailto:largeproperties@etasa.gr
mailto:largeproperties@etasa.gr
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καταστεί δυνατή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης μίσθωσης.». Επίσης,  

- Σύμφωνα με τους ΕΟΔ, «αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί η 

μακροχρόνια εκμίσθωση του τμήματος Ι του ακινήτου «ΩΚΕΑΝΙΣ» στην Ακτή 

Βουλιαγμένης, ήτοι του κτιρίου μετά των πάσης φύσεως βοηθητικών εγκαταστάσεων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου του μικρού κτίσματος στα νοτιο-δυτικά του και των χώρων 

στάθμευσης παραπλεύρως του δρόμου. Το προς εκμίσθωση ακίνητο αποτελεί τμήμα του 

ευρύτερου ακινήτου «Πλαζ – Ακτή Βουλιαγμένης» (Α/Α MIS 109636), έχει εμβαδόν 

γηπέδου 2.725,00 τμ, συνολική δομημένη επιφάνεια 1.154,40τμ και περιγράφεται υπό 

τα στοιχεία Γ1, Γ2, Γ3, ….Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ24, Γ1 στο από Φεβρουαρίου 2022 και 

με αρ. σχεδίου 842.04 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αρχιτ. Μηχ/κού κ. Κων. Πλουμάκη σε 

κλίμακα 1:200.» 

- Περαιτέρω, η Χρήση του μισθίου περιλαμβάνει Ανάπτυξη τουριστικής ή/και επισιτιστικής 

επιχείρησης ή και κάθε άλλης χρήσης, που επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες στην 

περιοχή διατάξεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ΕΟΔ, ο μισθωτής οφείλει να λειτουργήσει 

με τις συμφωνηθείσες στη σύμβαση μίσθωσης χρήσεις το μίσθιο και να προσκομίσει 

στην ΕΤΑΔ τα απαραίτητα για τη λειτουργία σήματα και άδειες εντός διαστήματος ενός 

έτους από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 

ενός έτους κατόπιν έγκαιρου και επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος και χορηγήσεως, 

εκ μέρους της ΕΤΑΔ, της σχετικής εγκρίσεως, κατά την ελεύθερη και άνευ αιτιολογίας 

κρίση της. 

Εκ των ανωτέρω, γίνεται σαφές, ότι στον παρόντα διαγωνισμό δεν περιλαμβάνονται τμήματα 

του μείζονος ακινήτου της Ακτής Βουλιαγμένης, πέραν του ακινήτου της τουριστικής 

εγκατάστασης «ΩΚΕΑΝΙΣ», που περιγράφεται ανωτέρω, κι ως εκ τούτου η απάντηση στο 

ερώτημα αν εντάσσονται στον παρόντα διαγωνισμό οι τρεις λυόμενες κατασκευές- καντίνες, 

το αναψυκτήριο, που θα λειτουργήσει στο κτίριο της τέως σχολής σκι και η παραλία που 

βρίσκεται μπροστά στην «ΩΚΕΑΝΙΔΑ», η απάντηση είναι αρνητική. 

Όλες οι απαιτούμενες άδειες για τις χρήσεις, που θα αναπτυχθούν στο μίσθιο θα εκδοθούν 

από τον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Επομένως, η απάντηση αν 

υπάρχει άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι αρνητική. 

Τέλος, όπως είναι σαφές από τους σχετικούς όρους, το κόστος τακτοποίησης τυχόν 

αυθαίρετων κατασκευών ή κατεδάφισης αυτών (εφόσον δεν τακτοποιούνται) θα το 

αναλάβει ο ανάδοχος. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Για το θέμα της χρηματοοικονομικής επάρκειας σε περίπτωση κοινοπραξίας αναφέρεται  

στους ειδικούς όρους ότι τα εν λόγω κριτήρια καλύπτονται υπολογιζόμενα κατά αναλογία 

του ποσοστού συμμετοχής εκάστους μέλους. Ερωτάται: 

α) έστω το μέλος με την εμπειρία έχει συμμετοχή στην κοινοπραξία 30%  και καλύπτει το 

30% της χρηματοοικονομικής επάρκειας ενώ το μέλος με 70%  (που συστάθηκε το έτος 

2018) δεν έχει  καθόλου εμπειρία σε οργάνωση και λειτουργία επισιτιστικής/τουριστικής 

επιχείρησης αλλά καλύπτει το 70% της ζητούμενης χρηματοοικονομικής επάρκειας, αυτό 

είναι αποδεκτό? 

β) το μέλος που συμμετέχει έστω με 30% και έχει την εμπειρία δεν καλύπτει αντίστοιχο  

ποσοστό χρημ/κής επάρκειας για όλα τα ζητούμενα έτη, το υπολοιπόμενο ποσό για την 

κάλυψη της επάκρειας του α΄μέλους υπερκαλύπτεται από την επάρκεια του β' μέλους που 

έχει το 70%, αυτό είναι αποδεκτό? Και εάν ναι πώς υπολογίζεται, υπάρχει κάποια 

στάθμιση? 

Σύμφωνα με τους ΕΟΔ:  

- Επιπλέον, οι υποψήφιοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού: Α) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία 

στην οργάνωση και λειτουργία τουριστικής ή /και επισιτιστικής επιχείρησης τουλάχιστον 

τριών (3) ετών. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών που 

συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%, να διαθέτει τα ανωτέρω 

αναφερόμενα χαρακτηριστικά εμπειρίας. 

Συνεπώς από τη στιγμή που το μέλος που έχει την απαιτούμενη εμπειρία έχει ποσοστό άνω 

του 20% καλύπτεται ο όρος της εμπειρίας.  

Επίσης, σύμφωνα με τους ΕΟΔ:  

-  Για τα Νομικά Πρόσωπα: μέσος όρος ετήσιου κύκλου εργασιών, που να προέρχεται από 

σχετική με αυτή την δραστηριότητα εμπειρία, τα πέντε (5) προηγούμενα διαχειριστικά 

έτη (2020,2019,2018,2017,2016) τουλάχιστον ίσος με 2.500.000€ και Ίδια Κεφάλαια για 

το τελευταίο έτος (2020) τουλάχιστον 4.000.000 €.  

- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας πρέπει 

να καλύπτονται στο πρόσωπο του υποψηφίου (ένωσης ή κοινοπραξίας), υπολογιζόμενα 

κατ΄ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους της υποψήφιας ένωσης ή 

κοινοπραξίας, και δεν απαιτείται να συντρέχουν για το κάθε ένα μέλος αυτού ξεχωριστά. 
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Ρητώς διευκρινίζεται ότι υποψήφιος ή μέλος υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας) δε μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου προσώπου 

(εκτός της ένωσης ή κοινοπραξίας) για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων κριτηρίων 

χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Επομένως, κατά τα άνω, η απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να καλυφθεί η 

χρηματοοικονομική επάρκεια ενός μέλους από τη χρηματοοικονομική επάρκεια του άλλου 

μέλους της κοινοπραξίας, η απάντηση είναι θετική, δεδομένου ότι το κριτήριο θα πρέπει 

να καλύπτεται αθροιστικά στο πρόσωπο του υποψηφίου. 

Πιο συγκεκριμένα κατά τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών κριτηρίων λαμβάνονται 

υπόψη τα εξής: 

Α) Για τον κύκλο εργασιών  

Μέσος όρος κύκλου εργασιών (2020,2019,2018,2017,2016)  Α’ Μέλους Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + μέσος όρος 

κύκλου εργασιών(2020,2019,2018,2017,2016) Β’ Μέλους Ένωσης ή Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό 

συμμετοχής Β’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + ….. ≥ Του ελάχιστου απαιτούμενου 

ελάχιστου Κύκλου Εργασιών των 2.500.000€ 

Β) Ίδια κεφάλαια 

Ίδια κεφάλαια 2020 Α’ Μέλους Ένωσης ή Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους 

στην Ένωση ή Κοινοπραξία + Ίδια κεφάλαια 2020 Β’ Μέλους Ένωσης ή Κοινοπραξίας Χ 

Ποσοστό συμμετοχής Β’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + …..  ≥ 4.000.000€ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Θα επιθυμούσα περαιτέρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο ακίνητο και το τρόπο 

λειτουργίας του, σε σχέση με την παραλία και το καθεστώς που θα λειτουργεί.Ποιος θα 

ορίζει την προσβασιμότητα στον χώρο, ποιος αποφασίζει για την παραλία και την πολιτική 

και ποιος είναι ο ανταγωνισμός στον οικείο χώρο. Αντιλαμβάνομαι πως σαφώς θα έχουν 

υπολογιστεί όλοι οι παράγοντες αυτοί για την επένδυση και το τίμημα, ωστόσο η εμπειρία 

και η έρευνα η οποία έχει γίνει από μεριά μας για τα ρίσκα κινδύνου της επένδυσης 

υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν λειτουργικά και χρηματοοικονομικά τις συνθήκες 

αυτές. Με λίγα λόγια θέλω να ξέρουμε και να αξιολογήσουμε την λειτουργία την παραλίας 

ποιος θα την αξιοποίηση και με ποιες συνθήκες θα μπορούμε να συνυπάρχουμε και αν η 

παρούσα παραλία εξυπηρετείται και από ανταγωνισμό. Γιατί αυτά είναι παράγοντες  που 

επηρεάζουν την λειτουργία και το αποτέλεσμα . 
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Για παράδειγμα , πόσα σετ παραλίας θα μπουν και ποιο είναι το τίμημα , ποια θα είναι η 

είσοδος , το ωράριο λειτουργίας της παραλίας , το είδος και το υλικό της ομπρέλας και της 

ξαπλώστρας, ποιος αναλαμβάνει αυτό το έξοδο και της λειτουργίας φυσικά. Εξωτερικά 

αναψυκτήρια- μπαρ κλπ είναι μονοπωλιακό το καθεστώς ή θα δίνετε και σε ανταγωνιστή 

η δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτής. Θα μπορούν να φτιαχτούν χώροι και να δοθούν άδειες 

για κάποιες κατασκευές και τη έκταση; 

- Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό υλικό που έχει 

δημιουργηθεί για το ακίνητο. Όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει μήνυμα στο 

info@etasa.gr και στο largeproperties@etasa.gr για να αποκτήσει πρόσβαση. 

- Σύμφωνα με τους ΕΟΔ, «αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί η 

μακροχρόνια εκμίσθωση του τμήματος Ι του ακινήτου «ΩΚΕΑΝΙΣ» στην Ακτή 

Βουλιαγμένης, ήτοι του κτιρίου μετά των πάσης φύσεως βοηθητικών εγκαταστάσεων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου του μικρού κτίσματος στα νοτιο-δυτικά του και των χώρων 

στάθμευσης παραπλεύρως του δρόμου. Το προς εκμίσθωση ακίνητο αποτελεί τμήμα του 

ευρύτερου ακινήτου «Πλαζ – Ακτή Βουλιαγμένης» (Α/Α MIS 109636), έχει εμβαδόν 

γηπέδου 2.725,00 τμ, συνολική δομημένη επιφάνεια 1.154,40τμ και περιγράφεται υπό 

τα στοιχεία Γ1, Γ2, Γ3, ….Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ24, Γ1 στο από Φεβρουαρίου 2022 και 

με αρ. σχεδίου 842.04 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αρχιτ. Μηχ/κού κ. Κων. Πλουμάκη σε 

κλίμακα 1:200.» 

- Η Ακτή Βουλιαγμένης λειτουργεί με αυτεπιστασία από την ΕΤΑΔ. Περισσότερες 

πληροφορίες για τη λειτουργία της και την τιμολογιακή της πολιτική μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα https://vouliagmeni-akti.gr 

- Σύμφωνα με τους ΕΟΔ, «Ο Ανάδοχος / Μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο, μετά από 

σχετική πρόσκληση της ΕΤΑΔ το αργότερο ένα μήνα μετά από την κλήση του, ως θα είναι 

και θα ευρίσκεται. Πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, υποχρεούται - 

κατόπιν εξουσιοδότησης από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ, που θα του χορηγηθεί μετά 

από υποβολή στην ΕΤΑΔ των σχετικών αιτήσεων και σχεδίων και έγκριση από αυτήν – να 

προβεί με δαπάνες του στην τακτοποίηση (εφόσον αυτή είναι εφικτή) ή /και στην έκδοση 

άδειας κατεδάφισης και καθαίρεσης τυχόν υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών επ’ 

αυτού προκειμένου να καταστεί δυνατή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης μίσθωσης.  Ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί, με δαπάνες 

του, στη σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών, στη λήψη όλων των αναγκαίων αδειών 

και στην πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής και 

αποκατάστασης του ακινήτου βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 

mailto:info@etasa.gr
mailto:largeproperties@etasa.gr
https://vouliagmeni-akti.gr/
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προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία του και η λήψη όλων των αναγκαίων 

αδειών, για το σκοπό, που προορίζεται αυτό. Ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην, 

με αποκλειστική ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες του, εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

εργασιών αποκατάστασης του μίσθιου, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 

όρους και περιορισμούς δόμησης του ακινήτου και με την εν γένει και ειδική νομοθεσία 

που διέπει το ακίνητο και αφού έχει προηγηθεί η έγκριση της ΕΤΑΔ, χωρίς η τελευταία να 

αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την τελική έγκριση των, προτεινόμενων από 

τον ανάδοχο / μισθωτή, εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Όλες οι άδειες 

εκδίδονται με φροντίδα και δαπάνες του Μισθωτή, στο όνομα της ΕΤΑΔ Α.Ε. Η 

προεργασία για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων και προώθησης των οριστικών μελετών, 

υποβολής τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες κ.λ.π. δύναται να αρχίσει μετά την παράδοση 

του ακινήτου από την ΕΤΑΔ στον ανάδοχο, την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και 

του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.» 

- Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το σύνολο ή τμήματα της ακτής κατά τον 

ορθότερο και αποδοτικότερο για αυτήν τρόπο. Ο παρόν διαγωνισμός αφορά μόνο στην 

εκμετάλλευση της τουριστικής εγκατάστασης «ΩΚΕΑΝΙΣ», όπως αναλυτικά περιγράφεται 

σε αυτόν, και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ρήτρα μη ανταγωνισμού. Δηλαδή, ο 

ανάδοχος του διαγωνισμού δεν αποκτά δικαίωμα μη ανταγωνισμού μέσα στην Ακτή 

Βουλιαγμένης, εντός της οποίας επιτρέπεται, είτε η ΕΤΑΔ είτε τρίτοι, στους οποίους θα 

παραχωρήσει ή μισθώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το σύνολο ή τμήμα αυτής, να 

αναπτύξουν δραστηριότητες, που επιτρέπονται από την διέπουσα το ακίνητο νομοθεσία 

περί χρήσεων γης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Προβλέπεται "περίοδος χάριτος" (μέχρι την ολοκλήρωση πχ. των εργασιών ανακαίνισης) 

κατά την οποία ο ανάδοχος θα απαλλάσσεται της καταβολής μισθώματος; 

Σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού (ΕΟΔ): «-Κριτήριο ανάδειξης του 

αναδόχου είναι η υψηλότερη οικονομική προσφορά (…) η οποία θα αφορά στο Ετήσιο 

Εγγυημένο Μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. -Ο Μισθωτής θα καταβάλει στην ΕΤΑΔ 

Ετήσιο Εγγυημένο Μίσθωμα (…) το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

χαμηλότερο της τιμής εκκίνησης. - Η πρώτη δόση του Ετήσιου Εγγυημένου Μισθώματος του 

πρώτου μισθωτικού έτους θα καταβληθεί κατά την παραλαβή του ακινήτου. -Το ετήσιο 

εγγυημένο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, αρχής γενομένης από το δεύτερο 

μισθωτικό έτος (…)». Ως εκ τούτου η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική, καθώς η 
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υποχρέωση καταβολής του μισθώματος ξεκινά με την παραλαβή του μισθίου από τον 

ανάδοχο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

Επιτρέπεται η υπoμίσθωση σε τρίτο μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης; 

Η δυνατότητα υπομίσθωσης είναι αντικείμενο της σύμβασης. Η ολική υπομίσθωση 

απαγορεύεται και οποιαδήποτε μερική υπομίσθωση απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη της ΕΤΑΔ. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: 

Tί συμβαίνει με την εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση που αποφασίσει ο συμμετέχων τη 

μέρα του διαγωνισμού να μη συμμετάσχει καθόλου στο διαγωνισμό; Kαι ειδικά στην 

περίπτωση που είναι ο μόνος συμμετέχων ή τελικά δεν υπερθεματίσει κανείς, τότε 

καταπίπτει το ποσό αυτό; 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.6 των Γενικών Όρων των Διαγωνισμών (ΓΟΔ) για την εκμίσθωση 

ακινήτων: «Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους Συμμετέχοντες εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, άλλως από την εκπνοή της ισχύος της, 

άλλως από την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας από την ΕΤΑΔ, εκτός εάν στους 

Ειδικούς όρους προβλέπεται η υποβολή στην ΕΤΑΔ Εγγυητικής Επιστολής Συναλλαγής ή η 

κατάθεση Προκαταβολής Συναλλαγής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ειδικά όσον αφορά 

τον Ανάδοχο, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν, αφού πρώτα 

υποβάλει στην ΕΤΑΔ την Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής ή καταθέσει σε αυτήν την 

Προκαταβολή Συναλλαγής. Η Εγγύηση Συμμετοχής δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της 

ΕΤΑΔ, να συμψηφιστεί με άλλη οφειλή ή υποχρέωση του Συμμετέχοντα, κατόπιν αιτήματος 

του τελευταίου». Ως εκ τούτου η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους Συμμετέχοντες, 

ήτοι σε όσους έχουν καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών κατά την Α Φάση του Διαγωνισμού, 

πλην του Αναδόχου. Επίσης σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η Β Φάση του Διαγωνισμού, 

ήτοι της πλειοδοσίας, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων, που 

αναφέρονται στο ερώτημα, ο Διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος ή άκυρος και θα 

επιστραφούν οι Εγγυήσεις Συμμετοχής στους Συμμετέχοντες. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8: 

Aν επιθυμεί ο ανάδοχος και την αξιοποίηση της έμπροσθεν παραλίας, θα ικανοποιηθεί το 

αίτημά του αυτό; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, υπάρχει κάποια εκτίμηση 

σχετικά με το κόστος και τη διάρκειά της; 

Το τμήμα του ακινήτου (αιγιαλός) έμπροσθεν της Ωκεανίδας δεν περιλαμβάνεται στο 

αντικείμενο του διαγωνισμού, αποτελεί δε σήμερα τμήμα της οργανωμένης Ακτής 

Βουλιαγμένης η οποία λειτουργεί ως Επιχειρηματική Μονάδα της ΕΤΑΔ. Εφόσον υποβληθεί 

σχετικό αίτημα από τον ανάδοχο θα μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί από το αρμόδιο 

όργανο της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εκμισθώσεών της, χωρίς όμως να 

υπάρχει οποιαδήποτε, εκ των προτέρων, δέσμευση της ΕΤΑΔ είτε για την εξέταση του 

αιτήματος είτε, πολύ περισσότερο, για την έγκριση αυτού. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9: 

Απαλλάσσονται οι πελάτες του εστιατορίου από την καταβολή αντιτίμου εισόδου στην 

παραλία; 

Οι πελάτες που εισέρχονται στο προς μίσθωση ακίνητο δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν 

εισιτήριο εισόδου, καθώς δεν θα έχουν πρόσβαση στην οργανωμένη «Ακτή Βουλιαγμένης». 

Εφόσον επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο της «Ακτής Βουλιαγμένης» και επιθυμούν να 

κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων αυτής, θα πρέπει να εισέλθουν από τις σχετικές εισόδους, 

που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Ακτής, καταβάλλοντας το εκάστοτε ισχύον αντίτιμο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10: 

Στις από 08.06.2022 Διευκρινίσεις που έχουν αναρτηθεί, αναφέρεται ότι ΠΡΙΝ την 

υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης θα πρέπει να γίνει τακτοποίηση και να εκδοθούν 

ορισμένες απαραίτητες άδειες με μέριμνα του αναδόχου. Yπάρχει χρονικό περιθώριο 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών; Τί συνέπειες υπάρχουν σε περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής από τον ανάδοχο; Είναι 

υποχρεωμένος ο ανάδοχος να καταβάλλει μίσθωμα για το χρονικό διάστημα αυτό; 

Σύμφωνα με τους ΕΟΔ, στο κεφάλαιο «Λοιποί Όροι της σύμβασης αναφέρεται, ότι «…Πριν 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, υποχρεούται - κατόπιν εξουσιοδότησης από 
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το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ, που θα του χορηγηθεί μετά από υποβολή στην ΕΤΑΔ των 

σχετικών αιτήσεων και σχεδίων και έγκριση από αυτήν – να προβεί με δαπάνες του στην 

τακτοποίηση (εφόσον αυτή είναι εφικτή) ή /και στην έκδοση άδειας κατεδάφισης και 

καθαίρεσης τυχόν υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών επ’ αυτού προκειμένου να 

καταστεί δυνατή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

μίσθωσης…». Επομένως, εφόσον τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν πριν την υπογραφή της 

σύμβασης μίσθωσης, για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για αυτές (τακτοποίηση ή 

έκδοση άδειας κατεδάφισης και καθαίρεσης τυχόν υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών) 

δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής μισθώματος.  

Διευκρινίζεται ότι η έναρξη των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την ανακήρυξη του 

αναδόχου, η δε ολοκλήρωσή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 

όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο των ΕΟΔ σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11: 

Προκειμένου για κοινό σχήμα στο οποίο ο συμμετέχων με 20% έχει την εμπειρία σε 

εστίαση και διαθέτει τη κερδοφορία των κατ ελάχιστων 5 ετών και των απαραίτητων 

τζίρων κατ έτος τουλάχιστον 2500.000€ , αλλά δεν διαθέτει ιδία κεφάλαια των 4 εκ ευρώ, 

μπορεί ο συμμετέχων στο σχήμα με 80% να έχει ιδία κεφάλαια 4 εκ ευρώ αλλά σε ΚΑΔ 

δραστηριότητας εκτός εστίασης , να καλύψει αυτό τον όρο και το σχήμα να θεωρείται 

ικανό σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης; 

Όπως έχει ήδη απαντηθεί παραπάνω στην Ερώτηση 3, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του 

Διαγωνισμού (ΕΟΔ): - Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα κριτήρια χρηματοοικονομικής 

επάρκειας πρέπει να καλύπτονται στο πρόσωπο του υποψηφίου (ένωσης ή κοινοπραξίας), 

υπολογιζόμενα κατ΄ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους της υποψήφιας 

ένωσης ή κοινοπραξίας, και δεν απαιτείται να συντρέχουν για το κάθε ένα μέλος αυτού 

ξεχωριστά. Ρητώς διευκρινίζεται ότι υποψήφιος ή μέλος υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας) δε μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου προσώπου 

(εκτός της ένωσης ή κοινοπραξίας) για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων κριτηρίων 

χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Επομένως, κατά τα άνω, δύναται να καλυφθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια ενός μέλους 

μιας ένωσης ή κοινοπραξίας από τη χρηματοοικονομική επάρκεια ενός άλλου μέλους της, 

μόνον εφόσον το άθροισμα των γινομένων της κατ’ αναλογία συμμετοχής τους επί των 
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αντίστοιχων κριτηρίων καλύπτει την ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια 

στο πρόσωπο του υποψηφίου (της ένωσης ή κοινοπραξίας).  

Πιο συγκεκριμένα κατά τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών κριτηρίων Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

Α) Για τον κύκλο εργασιών 

Μέσος όρος κύκλου εργασιών (2020,2019,2018,2017,2016) Α’ Μέλους Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + μέσος όρος 

κύκλου εργασιών(2020,2019,2018,2017,2016) Β’ Μέλους Ένωσης ή Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό 

συμμετοχής Β’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + ….. ≥ Του ελάχιστου απαιτούμενου 

ελάχιστου Κύκλου Εργασιών των 2.500.000€ 

Β) Ίδια κεφάλαια 

Ίδια κεφάλαια 2020 Α’ Μέλους Ένωσης ή Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους 

στην Ένωση ή Κοινοπραξία + Ίδια κεφάλαια 2020 Β’ Μέλους Ένωσης ή Κοινοπραξίας Χ 

Ποσοστό συμμετοχής Β’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + ….. ≥ 4.000.000€ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

(i) Θα συμμετέχουμε σε κοινό σχήμα με εταιρία εστίασης που έχει ποσοστό συμμέτοχης 

25%. Η εταιρία αυτή δεν καλύπτει τα ίδια κεφάλαια των 4.000.000€ της τελευταίας 

διαχειριστικής χρήσης της ούτε κατά το ποσοστό συμμετοχής της του 25%. Το καλύπτει 

όμως αυτό το ποσό η δεύτερη εταιρία του σχήματος η οποία δεν έχει την εμπειρία 

στην εστίαση κατά τα ζητούμενα της δημοπρασίας. Αυτό είναι επαρκές; 

(ii) Μπορεί το υποψήφιο σχήμα χωρίς να έχει την απαιτούμενη λειτουργία και εμπειρία 

στο χώρο της εστίασης αλλά έχει τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια  να υπογράψει  ως 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ με εταιρία που θα καλύψει το μέσο όρο του τζίρου των 2.500.000€ κατ’ 

έτος στο κλάδο εστίασης και στην απαιτούμενη ύπαρξη των 5 κερδοφόρων χρήσεων; 

(iii) Μπορεί υποψήφιος φυσικό πρόσωπο να μην έχει εμπειρία και τζίρο 2.500.000€ σε 

εστίαση , ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

4.000.000€ Ή ΤΩΝ 2500.000€ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ  ,  αλλά να κάνει 

σύμπραξη για τη δάνεια εμπειρία με εταιρία εστίασης που να έχει το τζίρο των 

2.500.000€ κατ΄ ετος σε εστίαση και όχι κερδοφόρες όλες τις χρήσεις ; 
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(iv) Αν ο υποψήφιος φυσικό πρόσωπο έχει 2500.000€ ετήσιο μέσο δηλωθέν εισόδημα και 

καταθέσεις κατά το προηγούμενο έτος 2021  4.000.000€, και συμπράξει με εταιρία με 

υπηρεσία στην  εστίαση η οποία έχει τζίρο πάνω από 2500.0000€ κατά μέσο όρο  αλλά 

όχι 5 έτη κερδοφορίας αλλά 3 έτη, αλλά και ιδία κεφάλαια 2021 πάνω από 4.000.000€, 

είναι αποδεκτή η συμμετοχή ; 

Τμήματα των άνω ερωτήσεων έχουν ήδη απαντηθεί στις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί 

παραπάνω στις ερωτήσεις 3 & 11. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την απαιτούμενη εμπειρία του Κοινού Σχήματος, αυτή καλύπτεται 

στην περίπτωση που ένα μέλος του Κοινού Σχήματος, που έχει την απαιτούμενη εμπειρία, 

συμμετέχει σε αυτό με ποσοστό τουλάχιστον 20%. 

Επισημαίνεται  ότι με βάση τους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού: 

 «Επιπλέον, οι υποψήφιοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού: Α) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην 

οργάνωση και λειτουργία τουριστικής ή /και επισιτιστικής επιχείρησης τουλάχιστον τριών (3) 

ετών. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών που συμμετέχει σε αυτήν 

κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%, να διαθέτει τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά 

εμπειρίας. [……] 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να συμπράξει με πρόσωπο, κατέχον τη ζητούμενη 

ως άνω εμπειρία, για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που θα συνάψει με την ΕΤΑΔ, 

απαιτείται να εμπεριέχονται στον υποφάκελο: (α) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εμπειρίας για 

τον συμπράττοντα, τα οποία συνυπολογίζονται για την κάλυψη της απαιτούμενης εμπειρίας 

του Υποψηφίου, Σελ. 7 από 18 (β) Υπεύθυνη δήλωση όπως ισχύει, με βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής του Υποψηφίου, όπου θα δηλώνονται τα στοιχεία του συμπράττοντα, 

αναλυτικά τα τμήματα της σύμβασης, που θα ανατεθούν σ’ αυτόν, καθώς, επίσης, ότι ο 

συμπράττων αποδέχεται την εκτέλεση αυτών και (γ) Υπεύθυνη δήλωση όπως ισχύει, με 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του συμπράττοντα στην οποία αυτός (ο συμπράττων) 

θα δηλώνει ότι: 1) έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και όλων των στοιχείων που το 

συνοδεύουν, 2) αποδέχεται την εκτέλεση του τμήματος της σύμβασης που αναφέρεται από 

τον Υποψήφιο, 3) μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις υπηρεσίες που 

αναλαμβάνει και 4) δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας για το αντικείμενο του 

προκηρυσσόμενου Διαγωνισμού με άλλον Υποψήφιο. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα 
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επισυνάπτονται και όλα τα αναγκαία στοιχεία νομιμοποίησης του υπογράφοντα 

εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.» 

Σε περίπτωση σύμπραξης για την απόκτηση της δάνειας εμπειρίας (όχι ένωσης ή 

κοινοπραξίας) λαμβάνονται υπόψη τα χρηματοοικονομικά κριτήρια μόνο του/ων 

συμμετέχοντα/ων στο διαγωνισμό και όχι και αυτά του συμπράττοντα για την δάνεια 

εμπειρία. 

 Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά κριτήρια του Κοινού Σχήματος, αυτά πρέπει να 

συντρέχουν στο κοινό σχήμα, και είναι αδιάφορο αν δεν έχουν όλα τα μέλη του σχήματος, 

ατομικά, την αιτούμενη επάρκεια. 

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών κριτηρίων Κοινού Σχήματος, 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

Α) Για τον κύκλο εργασιών 

[Μέσος όρος κύκλου εργασιών (2020,2019,2018,2017,2016) Α’ Μέλους Κοινού Σχήματος Χ 

Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους στο Κοινό Σχήμα ] + [μέσος όρος κύκλου 

εργασιών(2020,2019,2018,2017,2016) Β’ Μέλους Κοινού Σχήματος Χ Ποσοστό συμμετοχής Β’ 

Μέλους στο Κοινό Σχήμα] + ….. ≥ Του ελάχιστου απαιτούμενου ελάχιστου Κύκλου Εργασιών 

των 2.500.000€ 

Β) Ίδια κεφάλαια 

[Ίδια κεφάλαια 2020 Α’ Μέλους Κοινού Σχήματος Χ Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους στο 

Κοινό Σχήμα] + [Ίδια κεφάλαια 2020 Β’ Μέλους Κοινού Σχήματος Χ Ποσοστό συμμετοχής Β’ 

Μέλους στο Κοινό Σχήμα] + ….. ≥ 4.000.000€ 

Γ) Υπολογισμός πέντε (5) κερδοφόρων χρήσεων  

Οι κερδοφόρες χρήσεις δεν απαιτείται να συντρέχουν σε όλους τους συμμετέχοντες του 

κοινού σχήματος, αλλά στο πρόσωπο του Κοινού Σχήματος. Έτσι, μπορεί να υπάρχει 

κερδοφόρος χρήση του κοινού σχήματος, ακόμη κι αν κάποιο από τα μέλη του στο 

συγκεκριμένο έτος εμφάνισε ζημίες.  

Η κερδοφόρος χρήση του Κοινού Σχήματος για κάθε έτος υπολογίζεται με τον κάτωθι τύπο: 
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[Κέρδη προ φόρων ή Ζημίες έτους ΧΧΧ Α’ Μέλους Κοινού Σχήματος Χ Ποσοστό συμμετοχής 

Α’ Μέλους στο Κοινό Σχήμα] + [Κέρδη προ φόρων ή Ζημίες  έτους ΧΧΧ Β’ Μέλους Κοινού 

Σχήματος Χ Ποσοστό συμμετοχής Β’ Μέλους στο Κοινό Σχήμα] + ….. > 0,00 € 

Ρητώς διευκρινίζεται ότι υποψήφιος ή μέλος υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων 

ή κοινοπραξίας) δε μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου προσώπου (εκτός της 

ένωσης ή κοινοπραξίας) για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων κριτηρίων 

χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του κάθε νομικού προσώπου και των νόμιμων 

εκπροσώπων αυτού πρέπει να τη προσκομίσουμε με την υποβολή του φακέλου η αρκεί η 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στους γενικούς όρους σελίδα 9 και 10; 

Κατά τη φάση του Διαγωνισμού αρκεί η προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου 

εκπροσώπου ή διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών 

(Γ.Ο.Δ.) της ΕΤΑΔ. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα ζητηθεί να κατατεθούν από τον 

Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 

6.3 των ΓΟΔ:  

«Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΕΤΑΔ, εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη της σχετικής 

ειδοποίησης ανακήρυξης, επί ποινή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ή 

αντίστοιχα της Εγγυητικής Επιστολής Συναλλαγής, τα ακόλουθα έγγραφα : 

(i)            Εταιρικά έγγραφα (σε περίπτωση νομικών προσώπων) τα οποία να αποδεικνύουν 

την νόμιμη σύσταση και λειτουργία καθώς και την νόμιμη εκπροσώπηση του Ανάδοχου (π.χ. 

επικαιροποιημένο καταστατικό, σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πληρεξούσιο ή άλλα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την εκπροσώπηση του Ανάδοχου στη 

Σύμβαση Μίσθωσης). 

(ii)           Πιστοποιητικό(ά) αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εκδόσεως εντός των 

τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την υποβολή, που να πιστοποιεί ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση 
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δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 

(iii)          Πιστοποιητικό(ά) αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εκδόσεως εντός των 

τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την υποβολή, που να πιστοποιεί ότι εναντίον του Ανάδοχου 

δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 

(iv)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του Ανάδοχου ή των νομίμων εκπροσώπων του, 

εκδόσεως εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την υποβολή, που να πιστοποιεί ότι δεν 

υφίσταται εις βάρος αυτών  καταδικαστική απόφαση, για οποιοδήποτε από τα  αδικήματα 

που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 

(v)          Πιστοποιητικά, εν ισχύ, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

Σε περίπτωση όπου κάποιο από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται ανωτέρω δεν εκδίδεται 

από αρμόδια αρχή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία 

θα βεβαιώνει αφ’ ενός τη μη έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή και 

αφ’ ετέρου το περιεχόμενο που προβλέπεται στη σχετική ανωτέρω  παράγραφο.» 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 

Αν ένα φυσικό πρόσωπο είναι εταίρος σε μια εταιρία και αυτή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 

στην ΕΤΑΔ αλλά το φυσικό πρόσωπο δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΕΤΑΔ και 

τυγχάνει νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικό πρόσωπο που μετέχει στο υποψήφιο σχήμα, 

αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία η όχι ;    

Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 των ΓΟΔ, «…Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία οποιοσδήποτε Ενδιαφερόμενος όταν: (…) δ) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 

ΕΤΑΔ ο ίδιος σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση που είναι νομικό 

πρόσωπο εφόσον έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΕΤΑΔ το ίδιο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του 

ή πρόσωπο συνδεδεμένο με το νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 

2190/1920. 



16 
 

Ως εκ τούτου η απάντηση είναι ότι δεν αποκλείεται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία το 

Σχήμα, ωστόσο σε περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος θα ζητηθεί να τακτοποιηθούν οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της Εταιρίας στην οποία μετέχει το φυσικό πρόσωπο προς την ΕΤΑΔ 

προκειμένου να υπογραφεί η νέα Μισθωτική Σύμβαση με το Σχήμα, μέλος του οποίου θα 

είναι το άλλο Νομικό Πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 

Οι 5 τουλάχιστον κερδοφόρες χρήσεις στη δεκαετία 2011-2021 αφορούν λογιστικές η 

πραγματικές ζημίες ; 

Δηλαδή έχω 3 κερδοφόρες χρήσεις με συνολικά κέρδη άνω των 12.000.000€ αλλά δεν έχω 

5 κερδοφόρες χρήσεις , ενώ οι ζημιογόνες χρήσεις μου είναι σε συνολικό ποσό ζημιών όχι 

πάνω από 1.000.000€ , αυτός είναι λόγος αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία; 

Η απάντηση στο ερώτημα είναι καταφατική. Όποιος δεν έχει 5 κερδοφόρες χρήσεις, όπως 

περιγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 12, στην τελευταία δεκαετία, αποκλείεται από 

τον διαγωνισμό. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16 

Εάν στον διαγωνισμό λάβει μέρος φυσικό πρόσωπο το οποίο θα συμμετέχει σε μία 

εταιρεία που θα συσταθεί μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, μπορεί η σύμβαση 

μίσθωσης να συναφθεί μεταξύ της ΕΤΑΔ και της νεοσυσταθείσας εταιρείας σε περίπτωση 

που εκείνη κηρυχθεί ανάδοχος του διαγωνισμού; 

Θα μπορούσε, δηλαδή, να αναφέρεται ότι το φυσικό πρόσωπο εκπροσωπεί υπό σύσταση 

εταιρεία, η οποία και θα συμβληθεί ως μισθώτρια σε περίπτωση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού στην ίδια; 

Καταρχήν, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι προβλέπονται στους από 

23.05.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα 

αντιπροσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ, ήτοι νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, εφόσον καλύπτουν και τα κριτήρια του εν λόγω 

διαγωνισμού. 
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Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 6.4 & 6.5 των Γ.Ο.Δ. προβλέπονται τα κάτωθι: 

«…6.4 Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΔ να συναφθεί η Σύμβαση 

Μίσθωσης (και) με φυσικό πρόσωπο, σύζυγο ή τέκνο του Ανάδοχου, ή νομικό πρόσωπο, του 

οποίου ο Ανάδοχος έχει τον έλεγχο (πχ. εταιρεία ειδικού σκοπού). Ως έλεγχος, όπως αυτός 

ορίζεται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, νοείται η εξουσία κατεύθυνσης επί των 

οικονομικών και επιχειρησιακών ενεργειών ενός νομικού προσώπου ώστε να αποκομίζονται 

οφέλη από τις δραστηριότητές του. Η ύπαρξη ελέγχου τεκμαίρεται στην περίπτωση 

(από)κτησης περισσοτέρων των μισών δικαιωμάτων ψήφου στο κυρίαρχο όργανο του 

νομικού προσώπου (πχ. Γενική Συνέλευση), αλλά σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη ελέγχου 

μπορεί να αποδεικνύεται διαφορετικά, όπως: ο έλεγχος άνω των μισών δικαιωμάτων ψήφου 

δυνάμει συμφωνίας με άλλους μετόχους, το δικαίωμα της κατεύθυνσης των οικονομικών και 

επιχειρησιακών ενεργειών δυνάμει του καταστατικού ή συμβατικού όρου, η δυνατότητα 

διορισμού ή απομάκρυνσης της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

άλλου ισοδύναμου οργάνου διοίκησης, ή η δυνατότητα επηρεασμού της πλειοψηφία των 

ψήφων σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ισοδύναμου οργάνου διοίκησης.  

Το ανωτέρω αίτημα υποκατάστασης υποβάλλεται στην ΕΤΑΔ ταυτόχρονα με τα 

προαναφερθέντα στην παράγραφο 6.3 έγγραφα, τα οποία πρέπει να αφορούν τόσο τον ίδιο 

τον Ανάδοχο όσο και το υποδεικνυόμενο από αυτόν πρόσωπο. 

Η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, κατά την απόλυτη και αναιτιολόγητη κρίση της, τη 

σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης με πρόσωπο άλλο από τον Ανάδοχο. 

6.5         Στην περίπτωση υποκατάστασης του Ανάδοχου κατά τα ανωτέρω,              

(i)            ο Ανάδοχος αυτοδικαίως ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το υποδειχθέν 

από αυτόν πρόσωπο έως την πλήρη εξόφληση του Οικονομικού Ανταλλάγματος, 

(ii)           η Εγγυητική Επιστολή / Προκαταβολή Συναλλαγής πρέπει να καλύπτει τόσο τον 

Ανάδοχο όσο και το υποδειχθέν από αυτόν πρόσωπο (μετά την παροχή της σχετικής έγκρισης 

από την ΕΤΑΔ)…» 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17 

Οι φάκελοι των τεχνικών χαρακτηριστικών ( α φάση ), η πληρότητα των οποίων θα 

αποτελέσει την προϋπόθεση ώστε να προχωρήσουν οι υποψήφιοι στην επόμενη φάση 

(οικονομικές προσφορές), θα ανοιχτούν ενώπιων των συμμετεχόντων την ίδια μέρα της 

28.7.2022, κάποια άλλη μέρα μετά την ειδοποίησή σας , ή θα ανοιχτούν μόνο από την 

επιτροπή της ΕΤΑΔ ΑΕ , χωρίς τη συμμετοχή των υποψηφίων ; 

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα ανοιχτούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού σε κλειστή 

Συνεδρίαση. Μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών θα συνταχθεί Πρακτικό το οποίο θα 

σταλεί προς έγκριση προς το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ για συνέχιση της διαδικασίας οπότε 

και θα κληθούν να συμμετέχουν στην Β φάση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού οι υποψήφιοι 

τα δικαιολογητικά των οποίων είναι πλήρη και σύμφωνα με τους ΓΟΔ και ΕΟΔ, ενώ 

αντιστοίχως θα ειδοποιηθούν και όσοι δεν θα περάσουν στη Β Φάση. Σημειώνεται ότι ο 

φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού και τον Υποφάκελο Β με τεχνική πρόταση, αλλά αυτός ο Υποφάκελος Β δεν 

αξιολογείται. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18 

Στην παράγραφο 3.3., (στοιχείο ζ.) των Γενικών Όρων αναφέρεται ότι από τη διαγωνιστική 

διαδικασία αποκλείεται -μεταξύ άλλων-οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί 

"για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας, ψευδούς βεβαίωσης, καθώς και για 

έγκλημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο". 

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν καταδικαστική απόφαση από το έτος 2001 (προ είκοσι και 

πλέον ετών δηλαδή) για υγειονομική παράβαση χαμηλής επικινδυνότητας (ποινή 

φυλάκισης 30 ημερών, μετατραπείσα) εμπίπτει στο πεδίο της ανωτέρω υποπαραγράφου.  

Στο συγκεκριμένο ερώτημα η απάντηση είναι, ότι δεν αποκλείεται από την διαγωνιστική 

διαδικασία ο ανωτέρω υποψήφιος. 
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Σε κάθε περίπτωση οι Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στο Διαγωνισμό 

καλούνται να μελετούν προσεκτικά τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού που 

είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr. 

 

 

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

