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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019-1 

τελευταία ενημέρωση: 10.06.2019 (ερωτήματα έως 07.06.2019) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε διαγωνισμό για Ακίνητο, το οποίο με 
ενδιαφέρει;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτα από όλα, πρέπει να εγγραφείτε στον ιστότοπο www.public-
realestate.gr. Έπειτα, πρέπει να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για κάποιο ή κάποια ακίνητα 
που προσφέρονται σε Διαγωνισμό, πατώντας (κάνοντας κλικ) στο κουμπί "Ενδιαφέρομαι 
για το Ακίνητο" στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας του σχετικού Ακινήτου. Έπειτα, διαβάστε 
προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και τους Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού που παρατίθενται 
στο κάτω μέρος της σελίδας του Ακινήτου, το οποίο σας ενδιαφέρει. Εκεί περιγράφεται 
λεπτομερώς η διαδικασία και το τι πρέπει να κάνετε για να συμμετάσχετε.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο Πληροφοριακό Υλικό ενός Ακινήτου, 
το οποίο με ενδιαφέρει;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Aφού εγγραφείτε στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr θα πρέπει να 
αποστείλετε (από την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, την οποίαν δηλώσατε κατά την εγγραφή 
σας στο ιστότοπο) με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@e-publicrealestate.gr, 
αίτημα παραλαβής Πρόσθετου Πληροοφοριακού Υλικού αναγράφοντας τον κωδικό του 
Ακινήτου, για το οποίο ενδιαφέρεστε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε έναν κωδικό 
και οδηγίες ώστε να αποκτήσετε ηλεκτρονική πρόσβαση στο Πρόσθετο Πληροφοριακό 
Υλικό (διαθέσιμες νομικές και τεχνικές εκθέσεις, καθώς και άλλα τυχόν διαθέσιμα έγγραφα 
για το εν λόγω Ακίνητο). Σημειώνεται πως εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε ανεξάρτητα τη 
νομική, τεχνική και πραγματική κατάσταση του Ακινήτου προτού υποβάλετε την Προσφορά 
σας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς μπορώ να επισκεφθώ ένα Ακίνητο, το οποίο με ενδιαφέρει;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παρακαλούμε να απευθύνετε σχετικό αίτημα εγγράφως στο info@e-
publicrealestate.gr ή τηλεφωνικώς στο 210 333 9711. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι δυνατό να υποβληθούν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε Διαγωνισμό 
ηλεκτρονικά;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, τα Δικαιολογητικά Διαγωνισμού (υπεύθυνες δηλώσεις, Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής, κλπ.) υποβάλλονται μόνον σε πρωτότυπο ιδιοχείρως ή 
ταχυδρομικώς, βάσει όσων προβλέπονται στην παρ. 4.3 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιά διεύθυνση υποβάλλονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, Βουλής 7, Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο 
- 2ος όροφος). Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε στα στοιχεία του συγκεκριμένου 
Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 4.2 των Γενικών Όρων.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα Ακίνητα πωλούνται κατά το 100% της πλήρους κυριότητας;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προς μεταβίβαση δικαιώματα επί εκάστοτε Ακινήτου αναφέρονται στους 
Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού. Κατά κανόνα, αλλά όχι σε κάθε περίπτωση ανεξαιρέτως, 
πρόκειται για την μεταβίβαση του 100% της πλήρους κυριότητας. Διαβάστε προσεκτικά 
τους Ειδικούς Όρους καθώς και το Πληροφοριακό Υλικό του Ακινήτου, το οποίο σας 
ενδιαφέρει. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα Ακίνητα που πωλούνται μέσω του ιστοτόπου www.e-publicrealestate.gr 
μεταβιβάζονται ελεύθερα από βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κλπ);  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά κανόνα, τα Ακίνητα που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου www.public-
realestate.gr είναι ελεύθερα βαρών. Η νομική κατάσταση του Ακινήτου, το οποίο σας 
ενδιαφέρει, αναφέρεται στη σχετινή νομική έκθεση που περιλαμβάνεται στο 
Πληροφοριακό Υλικό. Υπενθυμίζεται ότι εναπόκειται στους Ενδιαφερόμενους να προβούν 
σε δικό τους, ανεξάρτητο έλεγχο της νομικής, τεχνικής και πραγματικής κατάστασης του 
Ακινήτου, γιατί αυτό διατίθεται "ως έχει και ευρίσκεται". Πάντως, η ίδια η διαδικασία 
διαγωνισμού μέσω του ιστοτόπου www.public-realestate.gr δεν συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη εξάλειψη των βαρών επί του Ακινήτου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα Ακίνητα που πωλούνται μέσω του ιστοτόπου www.e-publicrealestate.gr 
μεταβιβάζονται πολεοδομικώς τακτοποιημένα; Ποιός καταβάλλει τα έξοδα ενεργειακού 
πιστοποιητικού και βεβαίωσης μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά Νόμον για τη σύναψη συμβολαίου 
μεταβίβασης ακινήτου από την πλευρά του πωλητή (όπως, πχ. ενεργειακό πιστοποιητικό, 
βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών / τακτοποίηση, εξόφληση ΤΑΠ, κλπ.), εκδίδονται με 
μέριμνα και έξοδα της ΕΤΑΔ ΑΕ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι οφειλές (πχ. προς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας) και τα πρόστιμα (πχ. 
πολεοδομικά ή πρόστιμα εκπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών ΟΚΩ) που γεννήθηκαν 
πριν την πώληση του Ακινήτου, ποιόν βαρύνουν;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι οφειλές (πχ. προς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας) και τα πρόστιμα (πχ. 
πολεοδομικά ή πρόστιμα εκπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών ΟΚΩ) που γεννήθηκαν 
πριν την πώληση του Ακινήτου, βαρύνουν την ΕΤΑΔ ΑΕ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιός Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει την μεταβίβαση;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μεταβίβαση γίνεται μέσω συμβολαιογράφου επιλογής της ΕΤΑΔ ΑΕ. Η ΕΤΑΔ 
ΑΕ συνεργάζεται με συμβολαιογράφους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το συμβόλαιο 
μεταβίβασης του Ακινήτου θα γίνει από Συμβολαιογράφο της περιοχής του ακινήτου και 
επιλογής της ΕΤΑΔ ΑΕ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο φόρος μεταβίβασης του Ακινήτου είναι μηδενικός;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, η μεταβίβαση ακινήτων κυριότητας της ΕΤΑΔ ΑΕ υπόκειται στον κατά 
Νόμον φόρο και λοιπά δικαιώματα μεταβίβασης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι αποδεκτή Προσφορά χαμηλότερη της Τιμής Εκκίνησης του Διαγωνισμού;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, η ελάχιστη αποδεκτή Προσφορά είναι ίση με την Τιμή Εκκίνησης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιά χρονική στιγμή κατατίθεται η Εγγύηση Συμμετοχής;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. παρ. 4.1(iii) των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιά χρονική στιγμή κατατίθεται η Εγγύηση Συναλλαγής;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. παρ. 6.2 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αντί για Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής, μπορεί να γίνει κατάθεση μετρητών, 
όπως για την Εγγύηση Συμμετοχής;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, βλ. παρ. 6.2 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Εφόσον ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός, σε πόσο χρονικό διάστημα το ΣΤΕ θα 
γνωμοδοτήσει για την κατοχύρωση της αγοραπωλησίας στον Πλειοδότη; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις περιπτώσεις όπου το Τίμημα της Αγοραπωλησίας υπερβαίνει τις 500.000 
€, απαιτείται εκ του Νόμου έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πριν τη σύναψη της 
Σύμβασης Αγοραπωλησίας. Η έγκριση κατά κανόνα απαιτεί διάστημα περίπου 1-2 μηνών, 
αν και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια σε καθεμία περίπτωση. Εάν το 
τίμημα είναι κατώτερο των 500.000 €, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε πόσο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού 
υπογράφεται η Σύμβαση Αγοραπωλησίας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά κανόνα, το διάστημα που απαιτείται είναι 3-4 μήνες από την κατάθεση 
των εγγράφων του Πλειοδότη που προβλέπονται στην παρ. 6 των Γενικών Όρων 
Διαγωνισμού.   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Εγγύηση Συμμετοχής μπορεί να συμψηφιστεί με την Εγγύηση Συναλλαγής 
και αυτή, με τη σειρά της, με το Τίμημα της Αγοραπωλησίας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τέτοιος συμψηφισμός είναι δυνατός μόνον εάν οι Εγγυήσεις Συμμετοχής και, 
στη συνέχεια, Συναλλαγής κατατεθούν σε μετρητά. Εάν κατατεθούν από τη μορφή 
εγγυητικών επιστολών, τέτοιος συμψηφισμός δεν είναι δυνατός, καθώς οι εγγυητικές 
επιστολές προβλέπουν αυστηρά την αιτία έκδοσης και κατάπτωσής τους (που διαφέρει 
στην περίπτωση των δύο εγγυήσεων). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής επιστρέφεται εντός λίγων ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας.   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση άγονου Διαγωνισμού; Πότε αυτός 
κηρύσσεται άγονος; Διευκρινίστε με σαφήνεια τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής των 
Εγγυήσεων στην περίπτωση άγονου Διαγωνισμού. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. παρ. 7.1 και 2.6 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν ο οριζόμενος τρόπος πληρωμής είναι οι 4 δόσεις, έχει την δυνατότητα ο 
οριστικός πλειοδότης να καταβάλλει άπαξ το συνολικό τίμημα και τί προβλέπεται για την 
Επιστροφή των Εγγυήσεων στην περίπτωση αυτή; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Πλειοδότης μπορεί να καταβάλει το Τίμημα της Αγοραπωλησίας εφ άπαξ ή 
σε λιγότερες από τον αριθμό δόσεων που προβλέπουν οι Ειδικοί  Όροι. Για την επιστροφή 
των Εγγυήσεων, βλ. ανωτέρω. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε επιστρέφονται οι Εγγυήσεις Συμμετοχής σε όσους δεν πλειοδότησαν στον 
Διαγωνισμό; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. παρ. 2.6 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιός είναι ο σκοπός της Εγγύησης Συναλλαγής;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Εγγύηση Συναλλαγής, η οποία αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό της 
Προσφοράς του Πλειοδότη, έχει σκοπό τη δέσμευση του Πλειοδότη ότι δεν θα 
υπαναχωρήσει από την αγορά του Ακινήτου κατά το διάστημα μεταξύ της ανάδειξής του 
και της σύναψης του σχετικού συμβολαίου μεταβίβασης του Ακινήτου (Σύμβαση 
Αγοραπωλησίας), διάστημα που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Ταυτόχρονα, 
επιτρέπει την σύντομη επιστροφή των Εγγυήσεων Συμμετοχής των Συμμετεχόντων που δεν 
πλειοδότησαν, χωρίς να διακινδυνεύονται υπέρμετρα τα έννομα συμφέροντα της ΕΤΑΔ ΑΕ.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί σημαίνει ότι το ακίνητο πωλείται "ως έχει και ως ευρίσκεται" ; Εκτός από τα 
πιθανά νομικά και φορολογικά θέματα που μπορεί να έχει το ακίνητο και όπως ρητά 
αναφέρεται αυτό είναι υποχρέωση του συμμετέχοντα να ελέγξει τί γίνεται στην 
περίπτωση που το ακίνητο έχει και θέματα πολεοδομικά (πχ. βεβαίωση σύμφωνα με τον 
Ν. 4495/2017). Έχει προηγηθεί η ρύθμιση των αυθαιρεσιών και η λήψη της απαιτούμενης 
από το Νόμο Βεβαίωσης από τον Φορέα, προκειμένου ο συμβολαιογράφος του Φορέα να 
συντάξει τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σημαίνει ότι το ακίνητο πωλείται στην υφιστάμενη νομική και πραγματική 
κατάσταση, στην οποία βρίσκεται κατά τον χρόνο του Διαγωνισμού (η διαπίστωση της 
οποίας εναπόκειται στους Συμμετέχοντες να διαπιστώσουν με δικούς τους ελέγχους και 
συμβούλους). Ειδικότερες διαθέσιμες πληροφορίες (Πληροφοριακό Υλικό, βλ. παρ. 2.7 των 
Γενικών Όρων) κοινοποιούνται στους Ενδιαφερόμενους μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για το συγκεκριμένο ακίνητο. Κατά κανόνα, τα ακίνητα προς Διαγωνισμό είναι πολεοδομικά 
τακτοποιημένα ή η τακτοποίησή τους έχει δρομολογηθεί και σε κάθε περίπτωση θα είναι 
έτοιμα προς μεταβίβαση κατά τη σύναψη της Σύμβασης Αγοραπωλησίας (βλ. ανωτέρω). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ να μεταπωλήσω Ακίνητο που αγόρασα μέσω του ιστοτόπου www.e-
publicrealestate.gr;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς του από την εταιρεία μας, 
κάθε Ακίνητο μπορεί να διατεθεί κατά την ελεύθερη κρίση του αγοραστή του. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα περίπου είναι τα έξοδα δημοσίευσης ενός Διαγωνισμού για διαμέρισμα; 
Υπάρχουν άλλα τυχόν έξοδα που βαρύνουν τον Πλειοδότη (εκτός των 
συμβολαιογραφικών);  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τους συγκεκριμένους Διαγωνισμούς (2019-1), τα έξοδα δημοσίευσης ανά 
Ακίνητο είναι της τάξης των 200 Ευρώ. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν έχω αντιληφθεί τη δυνατότητα επιλογής ανώτατης τιμής (Proxy Bidding). 
Πώς μπορεί να επωφεληθεί κάποιος επιλέγοντάς την, μπορείτε να μου δώσετε ένα 
παράδειγμα;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι Συμμετέχοντες σε καθένα Διαγωνισμό λαμβάνουν ειδική πρακτική 
εκπαίδευση (με προσομοίωση του Διαγωνισμού) πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, 
στην οποίαν αναλύονται οι διάφοροι αυτοματισμοί του συστήματος και απαντώνται 
σχετικές απορίες των Συμμετεχόντων.  
 
 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 24ης ΚΑΙ 31ης ΜΑΪΟΥ 2019 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Διάβασα στους γενικούς όρους ότι για να συμμετάσχει κάποιος πρέπει να 
επιλέξει το ακίνητο και να επιλέξει "Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό". Παρ' όλα αυτά 
δεν μπορώ να βρω καμία τέτοια επιλογή. Χρειάζεται να το επιλέξω ή απλά μπορώ να 
στείλω τα δικαιολογητικά και να συμμετάσχω κανονικά; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. απάντηση ανωτέρω (σελ. 1). Δεν μπορείτε απλά να στείλετε τα 
Δικαιολογητικά για να συμμετάσχετε στον σχετικό Διαγωνισμό, πρέπει να δηλώσετε το 
ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο Ακίνητο και να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
Πληροφοριακό Υλικό του. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην ιστοσελίδα σας δεν βρήκα κάποιο διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό για τα 
συγκεκριμένα ακίνητα. Σκοπεύετε να δημοσιεύσετε κάποιο πληροφοριακό υλικό για τα 
συγκεκριμένα ακίνητα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. απάντηση ανωτέρω (σελ. 1). 
  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού καταλαβαίνω ότι μαζί με τα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσω και πρώτη προσφορά. Υπάρχει κάποιο έντυπο 
ώστε να την καταθέσω; Μετά η εκκίνηση του διαγωνισμού θα γίνει από την υψηλότερη 
τιμή πρώτης προσφοράς; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μάλλον συγχέετε την Τιμή Εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με την 
κατάθεση πρώτης προσφοράς. Η Τιμή Εκκίνησης παρατίθεται για να πληροφορηθούν οι 
Ενδιαφερόμενοι το ελάχιστο ύψος της Προσφοράς που θα πρέπει να κάνουν προκειμένου 
να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Η Προσφορά όμως γίνεται για πρώτη φορά κατά τη 
συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία, όχι προηγουμένως, Η υποβολή Προσφοράς στην 
ηλεκτρονική δημοπρασία δεν είναι υποχρεωτική, πάντως. 
  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε μπορώ να επισκεφθώ τα συγκεκριμένα ακίνητα στην Ρωμαική αγορα 
Θεσσαλονικής, Κασσάνδρου 101; Μπορώ να αποστείλω αντιπροσώπους; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. απάντηση ανωτέρω (σελ. 1) και παρ. 2.8 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: "Στην περίπτωση όπου η Εγγύηση Συμμετοχής γίνει με κατάθεση μετρητών, 
υποβάλλεται το σχετικό αποδεικτικό καταβολής και δηλώνεται ο επιθυμητός τραπεζικός 
λογαριασμός του Ενδιαφερόμενου, για την επιστροφή της Εγγύησης κατά τα οριζόμενα 
στους παρόντες Γενικούς Όρους Διαγωνισμού" Μπορεί η κατάθεση να γίνει απευθείας 
από τράπεζα του εξωτερικού; Η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού για την επιστροφή 
της εγγύησης σε τι μορφή θα είναι; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κατάθεση της Εγγύησης Συμμετοχής μπορεί να γίνει απευθείας από τράπεζα 
του εξωτερικού, οπότε προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα του εμβάσματος. Ο τραπεζικός 
λογαριασμός όπου θα επιστραφεί η Εγγύηση Συμμετοχής δηλώνεται με τα συνήθη στοιχεία 
διεθνών διατραπεζικών εμβασμάτων (ονοματεπώνυμο δικαιούχου, επωνυμία και έδρα 
τράπεζας, αριθμοί IBAN και SWIFT, κλπ). 
  
ΕΡΩΤΗΣΗ: "Η Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία ορίζεται στους Ειδικούς 
Όρους Διαγωνισμού εκάστου Ακινήτου, έχει διάρκεια τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες μεγαλύτερη από τη διάρκεια της αντίστοιχης Προσφοράς". Ποιά θα πρέπει να 
είναι η ημερομηνία λήξης για τα ακίνητα στη Ρωμαική αγορά στη Θεσσαλονίκη που έχουν 
ημερομηνία λήξης Χρόνος Λήξης: 13/06/2019 14:00:00; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η 9η Απριλίου 2020. Υπογραμμίζεται ότι, σε περίπτωση παράτασης της 
προθεσμίας υποβολής των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ή μονομερούς παράτασης της 
ισχύος των Προσφορών (βλ. παρ. 2.5(i) των Γενικών Όρων Διαγωνισμού), η διάρκεια ισχύος 
της Εγγύησης συμμετοχής παρατείνεται ανάλογα. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από τράπεζα εξωτερικού 
εντός ΕΕ η επίσημη ονομασία της εταιρείας στα αγγλικά είναι "Public Properties Company 
S.Α."; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σωστά. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από τράπεζα εξωτερικού 
εντος ΕΕ έχετε κάποιο Παράρτημα στην Αγγλική γλώσσα και στην συνέχεια να 
μεταφραστεί; Πως θα μπορέσει η τράπεζα του εξωτερικού να εκδώσει εγγυητική 
επιστολή σύμφωνα με το παράρτημα 2 των γενικών όρων; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. κάτωθι παρατιθέμενο κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: 
 
To the Public Properties Company SA (7 Voulis st, Athens, Greece GR-10562) 

 
LETTER OF GUARANTEE No ______ FOR THE AMOUNT OF EUR _________ 

(place, date) 
 
We hereby notify you that we guarantee expressly, unequivocally and unconditionally, being  directly 
liable towards yourselves in full as obligors in favour of _________________________ (Name and 
address or name of Participant) for the amount of ____________________  Euros (€ _____). Our 
liability is limited to the above amount for the participation in the open auction Q ___ (auction 
number)  of __________ (deadline for submission of Participation Documents) or any postponement 
thereof, for the sale and purchase of the real estate asset ____________________ (location / 
description of the property). Our guarantee covers the obligations of the aforementioned beneficiary 
resulting from his participation in the said auction, throughout its period of validity. 
 
This amount we shall maintain available to yourselves and shall pay to you, in total or in part, 
according to your instructions, without any objection on our part and without investigating the 
legality or validity of your claim, within three (3) days from your informal written notice, hereby 
waiving expressly and unreservedly the objection of the benefit of division and distraint, any 
objections of the principal obligor, even the ones which are not intuitu personae, and especially any 
other objection under Articles 852 to 856, 862 - 864 and 866-869 of the Greek Civil Code, as well as 
any of our rights under any of the above articles. For the payment of the guarantee in question, no 
authorisation, action or consent of the above beneficiary is required, nor any objection or reservation 
or recourse of the above beneficiary to arbitration or the competent courts, demanding the non-
forfeiture of this letter of guarantee or its judicial sequestration, will be taken into account. 
 
Our present letter of guarantee is issued in relation to your company's General Auction Terms dated 
10.05.2019. It is valid until it is returned to us or until we receive your written statement that we are 
released from it and, in any case, for a period of three hundred (300) days from 13.06.2019, namely 
by 09.04.2020, which may be extended by your simple written notification to us for an additional 
period of ninety (90) days, after which, and if in the meantime we do have not received your written 
statement concerning the forfeiture of the guarantee, we will be released from any obligation under 
this letter of guarantee. 
 
We certify that all letters of guarantee of our Bank currently in force, issued to the State and public 
entities of public and private law, including this present one, do not exceed the limit established by 
Law for our Bank. 
 
For any dispute arising from this letter of guarantee, the courts of Athens are competent and the 
Greek Law is applicable. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: " Όσον αφορά τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που ζητάτε σε περίπτωση 
που κάποιος καταστεί οριστικός πλειοδότης, όσον αφορά τους κατοίκους εξωτερικού, τα 
χρειάζεστε μόνο από την χώρα κατοικίας του οριστικού πλειοδότη, μόνο από την Ελλάδα 
ή και από τις 2 χώρες; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και από τις δύο χώρες. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ:  Καταλαβαίνω από τους γενικούς όρους ότι για κάθε ένα ακίνητο που θέλω να 
καταθέσω προσφορά, πρέπει να καταθέσω ένα κλειστό φάκελο για το κάθε ένα, που με 
την σειρά του θα περιέχει αποδεικτικό ταυτότητας, Υπεύθυνη δήλωση του 
Ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το Παράρτημα 1 και απόδειξη εγγύησης συμμετοχής είτε 
με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το παράρτημα 2 ή απόδειξης τραπεζικού εμβάσματος 
στον λογαριασμό της ΕΤΑΔ. Στο εξωτερικό του φακέλου θέλετε να αναγράφονται και τα 
στοιχεία αποστολέα ή θέλετε να αναφέρονται μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.1 και ουσιαστικά ο φάκελος συμμετοχής να βρίσκεται μέσα σε φάκελο 
αποστολής; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παρ. 4.3 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. Δεν είναι απαραίτητο 
αλλά ούτε απαγορεύεται να υπάρχει εσωτερικός φάκελος με τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, καθώς ο εξωτερικός φάκελος δεν ανοίγεται από το Πρωτόκολλο αλλά 
προωθείται σφραγισμένος, όπως κατατέθηκε, στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Παρακαλώ θα ήθελα τις παρακάτω πληροφορίες/έγγραφα σχετικά με τα 
προαναφερθέντα ακίνητα: 
1) Ηλεκτρονική πρόσβαση στο Πρόσθετο Πληροφοριακό Υλικό και σε οποιαδήποτε 
διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με αυτά τα ακίνητα. 
2) Τις κατόψεις των ακινήτων. 
3) Σχετικά με τα ακίνητα που είναι υπό ενοικίαση θα ήθελα να γνωρίζω το μηνιαίο ποσό 
ενοικίασης. 
4) Σε τι κατάσταση ιδιοκτησιακή είναι τα ακίνητα; Τα Ακίνητα πωλούνται κατά το 100% 
της πλήρους κυριότητας, διότι δεν βρήκα κάτι στους ειδικούς όρους; 
5) Ποιά χρονιά κτίστηκε η οικοδομή; 
6) Πως ήταν χαρατηρισμένη η πολυκατοικία στον σεισμό του 78; 
7) Ποια είναι η ενεργειακή κλάση των διαμερισμάτων; 
8) Πoιά είναι η αντικειμένική αξία των διαμερισμάτων; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. απάντηση ανωτέρω (σελ. 1) για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Υλικό. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Μετά την είσοδο ως εγγεγραμμένο μέλος στο ακίνητο και πατώντας 
'"Ενδιαφέρομαι για το ακίνητο" λαμβάνω απάντηση "Ευχαριστούμε πολύ". Δεν 
προκύπτει κάποια αίτηση συμμετοχής ούτε πρόσθετα στοιχεία για τους όρους 
πλειστηριασμού του ακινήτου. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλ. απάντηση ανωτέρω (σελ. 1) για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την 
πρόσβαση στο Πληροφοριακό Υλικό.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ποιός είναι ο αριθμός διαγωνισμού που πρέπει ν' αναφέρω στην υπεύθυνη 
δήλωση και την εγγυητική συμμετοχής; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Κωδικός Διαγωνισμού αναγράφεται στη σελίδα του Ακινήτου (πχ. "Q51108"). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Απο ποιά ημερομηνία και μετά ισχύει η προθεσμία 300 ημερών της εγγυητικής 
συμμετοχής (στο υπόδειγμα ζητάτε την αναγραφή της ημερομηνίας αυτής) ; Είναι η 
ημερομηνία που λήγει η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής δηλ 
13/6/2019 ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προθεσμία των 300 ημερών ισχύει από την προθεσμία κατάθεσης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, βλ. απάντηση ανωτέρω (σελ. 5) για ακριβείς ημερομηνίες.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω ρυθμιζόμενες οφειλές στον ασφαλιστικό μου φορέα, στον οποίο 
καταβάλλω μηνιαίως ένα ποσό. Σε περίπτωση που κερδίσω σε διαγωνισμό, η 
ασφαλιστική ενημερότητα που θα μου δώσει το ταμείο μου με καλύπτει ή πρέπει να λέει 
"μη οφειλής". Σε κάθε περίπτωση, τι πρέπει να αναγράφει η ασφαλιστική ενημερότητα 
στην συγκεκριμένη περίπτωση για το συμβόλαιο; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Χρειάζεται απλή ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Τα λεφτά της εγγύησης συμμετοχής σε κάποιον που δεν κέρδισε στον 
Διαγωνισμό επιστρέφονται μετά από 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
αγοραπωλησίας από τον πλειοδότη? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σωστά. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν κερδίσω σε διαγωνισμό και θέλω να δώσω σε 4 δόσεις το συνολικό τίμημα: 
α) παρακρατάται η κυριότητα του ακινήτου; β) αν θελήσω μετά από ένα χρόνο να δώσω 
όλο το τίμημα, μπορώ να το εξοφλήσω; γ) το ακίνητο που πλειδότησα είναι στην 
Θεσσαλονίκη, όπου και μένω. Θα οριστεί από εσάς συνεργαζόμενος συμβολαιογράφος 
στην Θεσσαλονίκη για την υπογραφή του συμβολαίου? δ) θα μπορούσα να καταθέσω σε 
αυτόν τα απαραίτητα έγγραφα για το συμβόλαιο ή πρέπει να αποσταλούν στην Αθήνα, 
στην ΕΤΑΔ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Εάν δεν εξοφληθεί το τίμημα κατά τη σύναψη της Σύμβασης 
Αγοραπωλησίας, τότε προβλέπονται διάφοροι τρόποι εξασφάλισης της ΕΤΑΔ, όπως 
παρακράτηση της κυριότητας (αναβλητική αίρεση), επιστροφή της κυριότητας (διαλυτική 
αίρεση), εγγυητική επιστολή για εξόφληση του τιμήματος, κατά τη διαδικασία σύνταξης της 
Σύμβασης Αγοραπωλησίας. β) Είναι δυνατή η πρόωρη εξόφληση του πιστούμενου 
Τιμήματος. γ) Η ΕΤΑΔ συνεργάζεται με συμβολαιογράφους σε όλη την επικράτεια, οπότε 
και στην περίπτωση αυτή θα οριστεί τοπικός συμβολαιογράφος για τη σύναψη της 
Σύμβασης Αγοραπωλησίας. δ) Τα διαδικαστικά της προετοιμασίας της Σύμβασης 
Αγοραπωλησίας (συμβολαίου) θα κανονιστούν στο στάδιο εκείνο, πιθανότατα πάντως θα 
κατατεθούν τα έγγραφα απευθείας στον τοπικό συμβολαιογράφο. Προς αποφυγή 
παρερμηνείας, αυτό θα γίνει για τα έγγραφα του συμβολαίου, όχι για τα έγγραφα του 
Διαγωνισμού (τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στην έδρα της ΕΤΑΔ στην Αθήνα).  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τέσσερεις ετήσιες δόσεις τι σημαίνει; Τέσσερεις τριμηνιαίες ή σε τέσσερα έτη; 
Και το επιτόκιο 4% επί ποίου ποσού λογίζεται; Αυτού που απομένει προς εξόφληση; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι δόσεις που οφείλονται κάθε έτος μετά την υπογραφή της Σύμβασης 
Αγοραπωλησίας. Στην περίπτωση των τεσσάρων ετήσιων δόσεων, ο πλειοδότης καταβάλλει 
το 20% του Τιμήματος κατά την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, και από 20% του 
Τιμήματος στη συμπλήρωση καθενός έτους από την υπογραφή, εξοφλώντας εντός 5 ετών 
από την υπογραφή. Σημειώνεται ότι ο πλειοδότης μπορεί να ζητήσει λιγότερες από 
τέσσερεις ετήσιες δόσεις ή να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο του 20% του Τιμήματος κατά 
την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας ή και να εξοφλήσει νωρίτερα το εναπομείναν 
ποσό των δόσεων. Οι τόκοι υπολογίζονται στο εναπομείναν (πιστούμενο) ποσό του 
Τιμήματος, το οποίο μειώνεται όσο εξοφλούνται οι προβλεπόμενες δόσεις. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εφ'όσον επιλεχθεί κατάθεση για την Εγγύηση Συναλλαγής (και όχι εγγυητική 
επιστολή), έχει διευκρινιστεί ότι αυτή δύναται να συμψηφιστεί με την προηγούμενη 
κατάθεση για την Εγγύηση Συμμετοχής. Η κατάθεση για την Εγγύηση Συναλλαγής δύναται 
να συμψηφιστει στη συνέχεια και με το τίμημα της αγοραπωλησιας ή την πρώτη δόση 
της; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. 
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Αν κάποιος βγει πλειοδότης σε ένα Ακίνητο ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλους 
διαγωνισμούς, στους οποίους δεν βγήκε πλειοδότης, και έχει δώσει καταθέσεις σαν 
Εγγύηση Συμμετοχής και όχι εγγυητικές επιστολές, οι καταθέσεις για τις Εγγυήσεις 
Συμμετοχής των Διαγωνισμών όπου δεν βγηκε πλειοδοτης, δύνανται να συμψηφιστούν 
με το τίμημα αγοράς του Ακινήτου όπου πλειοδότησε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρ. 6.3 Γενικών Όρων: τα πιστοποιητικά από τα πρωτοδικεία, πρέπει να τα 
έχουμε εκδώσει πριν από την ημερομηνία του Διαγωνισμού (δηλ. την 13/6/19); 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Προς διευκόλυνση των Ενδιαφερομένων, ο Διαγωνισμός βασίζεται σε 
υπεύθυνες δηλώσεις των Συμμετεχόντων και μόνον ο Ανάδοχος πλειοδότης καλείται να 
προσκομίσει σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται μετά την ανάδειξή του. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρ. 6.4 Γενικών Όρων: παρακαλώ διευκρινήστε πώς ακριβώς δύναται (και αν 
δύναται) να μεταβιβάσει φυσικό πρόσωπο σε ετερόρρυθμη εταιρεία όπου συμμετέχει 
(και στην οποία δεν ελέγχει το 50% και άνω, αλλά δύναται να έχει την σύμφωνη γνώμη 
του), την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον βγει πλειοδότης για κάποιο Ακίνητο. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είναι ξεκάθαρο το τί ακριβώς εννοείτε. H δυνατότητα της παρ. 6.4 δίνεται 
μόνον όταν πρόκειται για εταιρεία που τελεί υπό τον έλεγχο του πλειοδότη, δηλ. ο 
πλειοδότης έχει νόμιμο δικαίωμα να επιβάλει την άποψη και την επιλογή του στην 
εταιρεία. Απλό δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο), με το οποίο ο πλειοδότης μπορεί να 
εμποδίσει την εταιρεία από να λάβει κάποια απόφαση, δεν αρκεί. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρ. 6.10 Γενικών Όρων: τι ισχύει στην πράξη τελικά; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό καθορίζεται από την ΕΤΑΔ κατόπιν διαβούλευσης με τον πλειοδότη κατά 
το στάδιο σύνταξης της Σύμβασης Αγοραπωλησίας. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η υπογραφή του πλειοδότη με εσάς της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μαζί σας, 
δεν είναι το ίδιο με την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς; Είναι δηλαδή κάτι άλλο η 
Σύμβαση Αγοραπωλησίας και κάτι άλλο το συμβόλαιο; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας και το συμβόλαιο αγοράς του Ακινήτου από τον 
πλειοδότη είναι το ίδιο. 

 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ης ΚΑΙ 7ης IOYNIOY 2019 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στους Γενικούς Όρους Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με 
δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την 
πώληση ακινήτων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ χρειάζεται και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρακαλώ να μου αποστείλετε [... συγκεκριμένα έγγραφα για την τεχνική ή 
νομική κατάσταση του Ακινήτου]. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλα τα διαθέσιμα έγγραφα για καθένα Ακίνητο περιέχονται στο 
Πληροφοριακό Υλικό του Ακινήτου. Περαιτέρω έγγραφα δεν διατίθενται. 
 

  

http://www.e-publicrealestate.gr/
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιό στάδιο και με ποιον τρόπο γίνεται η πρώτη προσφορά στους 
διαγωνισμούς της ΕΤΑΔ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι Διαγωνισμοί της ΕΤΑΔ δεν προβλέπουν πρώτη προσφορά. Τυχόν αναφορά 
των εγγράφων του Διαγωνισμού σε πρώτη προσφορά έχει γίνει από λάθος και δεν πρέπει 
να ληφθεί υπ'όψιν. Οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους μόνο στα πλαίσια 
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προτίθεμαι να εκδώσω τραπεζική επιταγή ως Εγγύηση. Τι ακριβώς πρέπει να 
αναγράφεται στο σώμα της επιταγής και θα πρέπει αυτή να οπισθογραφηθεί από εμένα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η τραπεζική επιταγή δύναται είτε να εκδοθεί εις διαταγήν ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (οπότε δεν απαιτείται οπισθογράφηση από τον Ενδιαφερόμενο) 
είτε να εκδοθεί εις διαταγήν του ίδιου του Ενδιαφερόμενου και αυτός/ή να την 
οπισθογράψει. Προτείνεται η πρώτη επιλογή, ιδίως για λόγους ασφαλείας (η ήδη 
οπισθογραφημένη επιταγή μπορεί θεωρητικά να εισπραχθεί από οποιονδήποτε κομιστή 
της). 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση δανειοδότησης, το δάνειο δίδεται από την ΕΤΑΔ ή κάποιο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα; Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής; Με τι κόστος; 
Μπορεί το ακίνητο να πωληθεί στο ενδιάμεσο; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΕΤΑΔ δεν χορηγεί δάνεια. Η χρηματοδότηση της αγοράς μέσω δανείου είναι 
επιλογή και ευθύνη του Συμμετέχοντα/Πλειοδότη. Προς διευκόλυνση της αγοραπωλησίας 
και αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, η ΕΤΑΔ προσφέρει για ορισμένα Ακίνητα την 
δυνατότητα αποπληρωμής του Τιμήματος σε δόσεις (έως και τέσσερεις ετήσιες, βλ. 
απαντήσεις ανωτέρω), με επιτόκιο που αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού 
εκάστου Ακινήτου. Μέχρι την εξόφληση του τιμήματος, η ΕΤΑΔ εξασφαλίζεται με τρόπους 
που αναφέρονται σε απαντήσεις ανωτέρω, μεταξύ των οποίων και η παρακράτηση της 
κυριότητας του Ακινήτου (κάτι που αποκλείει την πώληση του Ακινήτου πριν την πλήρη 
εξόφληση του Τιμήματος). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο Κτηματολογικό Φύλλο δε φαίνεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας των 
Ακινήτων επί του γεωτεμαχίου. Γιατί;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ελέγξτε τη νομική έκθεση για το Ακίνητο, η οποία περιέχεται στο 
Πληροφοριακό Υλικό. σημειώνεται πως, κατά συνήθη πρακτική στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, οι εργολάβοι-πωλητές διαμερισμάτων δεν έκαναν σύσταση οριζόντιας 
ιδιοκτησίας επί της οικοδομής και κανονισμό αυτής και απέδιδαν τα σχετικά ποσοστά σε 
καθένα διαμέρισμα ξεχωριστά με το σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας του. 


