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1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω για να πάρω μέρος στη 

διαδικασία δημοπρασίας;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής εκάστου ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό,  

μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς από τους Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού, άρθρο 

4, συμπληρωματικά με αυτά που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού, που 

παρατίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας του Ακινήτου στην ιστοσελίδα www.e-

publicrealestate.gr.  

 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στους ειδικούς όρους αναφέρεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που θα 

υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα για τα τρία τελευταία 

έτη τουλάχιστον ίσο με 200.000,00 ευρώ. Τα έτη που αναφέρετε σε επόμενη παράγραφο 

είναι τα έτη 2016, 2017 και 2018. Μέσο ετήσιο εισόδημα είναι ο κύκλος εργασιών όπως 

αναφέρεται στο Ε3 του φυσικού προσώπου ή τα καθαρά κέρδη της ατομικής επιχείρησης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν το σύνολο των 

ακαθάριστων εσόδων όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο Ε3.  

Σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα τα ζητούμενα στοιχεία αφορούν το συνολικό δηλωθέν 

εισόδημα. 

 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση ένωσης θα μπορεί ένα μέλος με ποσοστό συμμετοχής άνω του 

10% να έχει οικονομική επάρκεια όπως την ορίζετε στους ειδικούς όρους και να μην έχει 

"εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία επιχείρησης ξενοδοχειακής υποδομής", δηλαδή 

να είναι συν-χρηματοδότης και να έχουν ξενοδοχειακή εμπειρία οι λοιποί εταίροι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού για την εκπλήρωση 

των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας υποψήφιος ή μέλος υποψηφίου (σε 

περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) δε μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες 

τρίτου προσώπου, δηλαδή προσώπου που δεν θα συμμετέχει στο υποψήφιο σχήμα.  

Περαιτέρω αναφέρεται ότι σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών 

που συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, να διαθέτει τα ανωτέρω 

αναφερόμενα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά για την εμπειρία και τον κύκλο 

εργασιών.  

Συνεπώς σε περίπτωση ένωσης προσώπων θα πρέπει, τόσο ο εισφέρων την 

χρηματοοικονομική επάρκεια όσο και την εμπειρία, να συμμετέχουν στην ένωση με ποσοστό 

άνω του 10% έκαστος και άρα μπορεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα που όμως οπωσδήποτε 

θα πρέπει να συμμετέχουν στην ένωση προσώπων.  
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