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Δομή και Περίμετρος Συναλλαγής

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής «ΕΤΑΔ») έχει προκηρύξει Ανοιχτό Πλειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την πώληση 

ακίνητης ιδιοκτησίας συνολικής επιφάνειας 332.137,34 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού / εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα αναλυτικότερα 

αναφερόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης του Διαγωνισμού, που βρίσκεται εντός των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (εφεξής το «Ακίνητο»). 

Πρόκειται για ακίνητη ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ, η οποία προήλθε από συνένωση δύο όμορων εκτάσεων εμβαδού 215.707,55 τ.μ. (εφεξής «τμήμα 

Δ1») και 116.429,79 τ.μ. (εφεξής «τμήμα Δ2») αντίστοιχα.

Το Ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Σκαραμαγκάς» του Δήμου Χαϊδαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρεια Αττικής, 

εκτός σχεδίου πόλεως, εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Αττικής και εντός περιοχής E.Ο. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις 

πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα και δεν εμπίπτει στους Ν.1337/83 και Ν.2508/1997.

Η υποβολή των Οικονομικών Προσφορών των υποψήφιων επενδυτών θα γίνει ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr μέσω 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Δικαίωμα υποβολής Προσφοράς θα έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι αγοραστές πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό και καταθέσουν φάκελο απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται βάσει του σχετικού Τεύχους Προκήρυξης του 

Διαγωνισμού, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ (www.hppc.gr).

Κύρια Σημεία Επένδυσης

 Προνομιακή τοποθεσία Ακινήτου.

 Αυτοτελής έκταση, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει Ναυπηγικές/Ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.

 Εντός του Ακινήτου περιλαμβάνεται μια από τις μεγαλύτερες δεξαμενές στη Μεσόγειο.

 Η έκταση διαθέτει θαλάσσια πρόσβαση.

 Άμεση σύνδεση με κεντρικές οδικές αρτηρίες και εθνικές οδούς.

 Εγγύτητα με τον Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ).

http://www.e-publicrealestate.gr/
http://www.hppc.gr/
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Περιγραφή Διαδικασίας

Την 4η Ιουνίου 2021, η ΕΤΑΔ δημοσίευσε την Προκήρυξη του Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

Πώληση του Ακινήτου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr. Το Τεύχος της 

Προκήρυξης περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

Διαγωνισμού καθώς και τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια συμμετοχής.

Οι Ενδιαφερόμενοι θα έχουν - υπό συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος του 

Διαγωνισμού - την επιλογή πρόσβασης στο VDR και ως εκ τούτου σε οποιαδήποτε νομική, τεχνική και 

λοιπή πληροφόρηση αναρτηθεί σε αυτό. Η αίτηση Πρόσβασης στο VDR και τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στο Τεύχος του Διαγωνισμού, θα εξεταστούν από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, ως προς την πληρότητα τους. Σημειώνεται ότι η απόκτηση πρόσβασης στο VDR δεν είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό.

Όλοι οι Ενδιαφερόμενοι – ανεξάρτητα από το εάν έχουν αποκτήσει ή όχι πρόσβαση στο VDR -

προκειμένου να λάβουν μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία, θα πρέπει να υποβάλουν έως τη Δευτέρα 28 

Ιούνιου 2021, στις 12:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, στα γραφεία της ΕΤΑΔ 

σφραγισμένο Φάκελο Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 

Δικαιολογητικά Έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στο Τεύχος του Διαγωνισμού. Οι Φάκελοι Δικαιολογητικών 

Εγγράφων Συμμετοχής θα εξεταστούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως προς την πληρότητά τους.

Ανακοίνωση Προκήρυξης 

Ανοιχτού Πλειοδοτικού 

Διαγωνισμού

Πρόσβαση στο VDR

Υποβολή Φακέλου 

Δικαιολογητικών 

Εγγράφων Συμμετοχής

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Προσφορών

Οι Ενδιαφερόμενοι των οποίων οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής θα

κριθούν ότι ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα κριτήρια, θα κληθούν από την ΕΤΑΔ να υποβάλουν 

Προσφορά. Η υποβολή Προσφορών θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr

κατά την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ΕΤΑΔ. Η Τιμή Εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των Ευρώ 

30.700.000 και το Βήμα Διαγωνισμού ορίζεται σε 5%.

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


Final DRAFTΣυνοπτική Παρουσίαση Διαγωνισμού

Περιγραφή Τοποθεσίας

Τοποθεσία Ακινήτου:

 Δυτική πλευρά του νομού Αττικής, στον όρμο Σκαραμαγκά. 

 Σε απόσταση 15 χλμ. από το Λιμάνι του Πειραιά.

 Σε απόσταση 50 χλμ. από το Αεροδρόμιο Αθηνών.

 Σε απόσταση 18 χλμ. από Ναυπηγεία Ελευσίνας.

 Εντός του Σαρωνικού κόλπου, με θαλάσσια πρόσβαση από τον Κόλπο Ελευσίνας 

προς τον Σαρωνικό.

 Κοντινή απόσταση (7 χλμ.) από Διυλιστήρια Ασπροπύργου.

 Συνδέεται με το Εθνικό Οδικό δίκτυο Αθηνών – Κορίνθου και με την περιφερειακή 

λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά μέσω δικτύου τοπικών οδών που διέρχονται μέσα 

από τον οικισμό Σκαραμαγκά.

 Κοντινή απόσταση (20 χλμ.) από Αττική Οδό (διαμέσου της Εθνικής ή του 

περιφερειακού Αιγάλεω).

 Κοντινή απόσταση (15 χλμ.) από το Εθνικό Σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ.

……. Όρμος Σκαραμαγκά
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Πρόκειται για Ακίνητο συνολικού εμβαδού 332.137,34 τ.μ. (βλ. τμήματα Δ1 & Δ2 σε παράπλευρη εικόνα), 

το οποίο αποτελεί το βόρειο τμήμα των πρώην Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και προέκυψε ύστερα από 

ανταλλαγή εκτάσεων μεταξύ της ΕΤΑΔ και της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. υπό Ειδική Διαχείριση.

 Το Ακίνητο αποτελείται από έκταση εμβαδού 215.707,55 τ.μ. (Δ1), η οποία περιλαμβάνει:

1. Την Δεξαμενή Νο5, από τις μεγαλύτερες αυτού του είδους στη Μεσόγειο, με χωρητικότητά 

500.000 τόνων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: βάθος πυθμένα στο -9.50μ. και περίγυρο δαπέδου στο +1.90μ.

2. Τμήμα Λιμενικής Εγκατάστασης Προβλήτας Νο4 με μεγάλα βάθη, ανοιχτό μέτωπο, με 

πρόσβαση για μεγάλα σκάφη από τον Σαρωνικό κόλπο και το Στενό του Ναυστάθμου και τον 

Δίαυλο του Πόρου. Το ύψος του κρηπιδώματος είναι 1,90 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και 

το μήκος είναι 356 μ. Το πλάτος του κρηπιδώματος, από το βόρειο άκρο έως το νότιο άκρο, 

διατηρείται σταθερό στα 15 μ. καθ’ όλο το μήκος του.

Τμήμα εμβαδού 84.236,55 τ.μ. με την Προβλήτα Νο4 χρησιμοποιείται σαν Κέντρο Φιλοξενίας 

Προσφύγων. Το Κέντρο αυτό θα έχει απομακρυνθεί πριν την παράδοση του ακινήτου στον 

Ανάδοχο.

3. Μηχανολογικό Εξοπλισμό σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης 

του Διαγωνισμού.

 Εντός του Ακινήτου βρίσκεται επίσης η έκταση (Δ2), η οποία αποτελεί λοιπό χερσαίο χώρο 

συνολικού εμβαδού 116.429,79 τ.μ.

Συνοπτική Παρουσίαση Διαγωνισμού

Περιγραφή Ακινήτου
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Επιτρεπόμενες Χρήσεις

Οι παραπάνω από 9 έως 13  επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των 

βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

3. Επαγγελματικά εργαστήρια

4. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης/ στάθμευσης 

5. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

6. Εγκαταστάσεις διαφόρων εκμεταλλεύσεων

7. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας

8. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι

9. Γραφεία

10. Εστιατόρια / Αναψυκτήρια

11. Χώροι συνάθροισης κοινού

12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

13. Αθλητικές εγκαταστάσεις

14. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων

15. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

Σύμφωνα με το Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α/17.04.2021), άρθρο 60, Ειδικά ζητήματα των Ναυπηγείων 

Σκαραμαγκά, η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά θεωρείται αυτοδικαίως 

διαχωρισθείσα σε δύο (2) άδειες λειτουργίας ναυπηγείων, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά 

Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) και της ΕΤΑΔ.
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Τοπογραφικό Σχέδιο
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Ευχαριστούμε!

info@etasa.gr

www.hppc.gr

www.e-publicrealestate.gr


