
 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής 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.  

Επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών 
τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη (2019, 2020, 2021) τουλάχιστον ίσο με 28.920,00€, ενώ 

 Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα για 
τα τρία (3) τελευταία έτη (2019, 2020, 2021) τουλάχιστον ίσο με 28.920,00€.  

Στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, αρκεί ένα εκ των μελών που συμμετέχει σε 

αυτήν κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, να διαθέτει τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά. 

Ρητώς διευκρινίζεται ότι υποψήφιος δεν μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου 

προσώπου για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων κριτηρίων χρηματοοικονομικής 

επάρκειας.  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο υποψήφιος του διαγωνισμού θα υποβάλει σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 των Γενικών Όρων 

Διαγωνισμού για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του 

ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ.  

Επιπλέον, εντός του φακέλου Δικαιολογητικών, θα περιλαμβάνεται ένας σφραγισμένος 

Υποφάκελος και συγκεκριμένα: 

Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής Επάρκειας 

•Νομικά Πρόσωπα ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία νομικών προσώπων:  

Αντίγραφα των ελεγμένων, εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση, ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων ή/και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα (σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης οικονομικών καταστάσεων) των 

τριών προηγούμενων διαχειριστικών ετών (2019, 2020, 2021), από τα οποία να 

προκύπτει μέσος όρος κύκλου εργασιών 28.920,00€. Διευκρινίζεται, ότι, εφόσον 

Υποψήφιος ή μέλος Υποψηφίου σχήματος (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) 

αποτελεί μητρική επιχείρηση, τότε θα υποβάλλονται δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις σε ενοποιημένη βάση. Εφόσον Υποψήφιος ή μέλος Υποψηφίου σχήματος 
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αποτελεί θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία, θα υποβάλλονται οι οικονομικές 

καταστάσεις σε εταιρικό επίπεδο.  

Εφόσον δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

έχουν ακόμη δημοσιευθεί κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών, λόγω μη 

ύπαρξης σχετικής κατά νόμο υποχρέωσης, θα πρέπει να υποβληθούν νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων ή/και καταστάσεων 

οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (σε περίπτωση μη 

υποχρέωσης έκδοσης οικονομικών καταστάσεων) που αποτυπώνουν την περιουσιακή 

διάρθρωση του εν λόγω νομικού προσώπου για την αντίστοιχη περίοδο, καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση του νομικού προσώπου (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας κάθε 

νομικού προσώπου που εμπίπτει στην ως άνω περίπτωση και συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία) με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα τη μη υποχρέωσή του για δημοσίευση 

ή έκδοση ετησίων οικονομικών καταστάσεων ή το λόγο για τον οποίο δεν έχουν 

δημοσιευτεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και επιπλέον και ότι 

τα αναφερόμενα στις προσκομιζόμενες οικονομικές καταστάσεις στοιχεία είναι αληθή.  

•Φυσικά Πρόσωπα/ Ατομικές Επιχειρήσεις: 

(α) Υπεύθυνη Δήλωση όπως ισχύει, ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά πρόσωπα, 

όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι διαθέτει μέσο ετήσιο εισόδημα για τα τρία τελευταία 

έτη (ήτοι 2019, 2020, 2021), τουλάχιστον ίσο με 28.920,00€. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα 

συνοδεύεται από τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή/και 

καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Επισημαίνεται ότι με τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες χορηγούν στην 

ΕΤΑΔ Α.Ε. τη ρητή συγκατάθεσή τους, όπως η ΕΤΑΔ ΑΕ προβαίνει σε έλεγχο της πιστοληπτικής 

τους ικανότητας μέσω της σχετικής υπηρεσίας της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» και λοιπών υπηρεσιών, και 

υπό τους όρους παροχής αυτών. 

 

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: 
Η επιλογή του Αναδόχου γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2.4 (iii) των Γενικών Όρων Διαγωνισμού.  
 

Προθεσμία υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής: 

Ημέρα Τρίτη, 10/01/2023, 14:00 ώρα Ελλάδας  

 

Τόπος υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών: 

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, Βουλής 7 (Σύνταγμα), Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όροφος, 

γραφείο 214) 

 

Χρήση μισθίου: 

Αγροτική χρήση. 

 

 

 



 

 

Διάρκεια μίσθωσης: 

Δεκαπέντε (15) έτη  

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί για πέντε (5) επιπλέον έτη, κατόπιν επαναπροσδιορισμού του 

μισθώματος, υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των συμβατικών όρων από το Μισθωτή και 

εφόσον αυτός υποβάλει έγγραφο αίτημα για την παράταση έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την 

λήξη της μίσθωσης  

 

Εγγύηση Συμμετοχής: 

960,00 €, με διάρκεια 90 ημερών. 

 

Τιμή εκκίνησης: 

9.640,00 €/έτος 

 

Βήμα ηλεκτρονικής δημοπρασίας: 

5% επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς 

 

Αναπροσαρμογή μισθώματος: 

Το μίσθωμα θα είναι σταθερό τα πέντε (5) πρώτα έτη και από το 6ο έτος της μίσθωσης θα 
αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή ΔΤΚ +1%, πάντως όχι μικρότερο 
του 2%. 
 

Χαρτόσημο επί μισθώματος:  

Βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης: 

Ίση με το ποσό που θα αντιστοιχεί σε δύο (2) μηνιαία μισθώματα. 

 
Ασφάλιση:  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα το μίσθιο και τον εξοπλισμό του ως 
συμβατική του υποχρέωση, κατά κατονομαζόμενων κινδύνων, όπως σεισμού, πυρκαγιάς, 
πλημμύρας, καθώς και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για απαιτήσεις σωματικών βλαβών και 
υλικών ζημιών που τυχόν συμβούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εξαιτίας ή εξ αφορμής 
αυτής, συμπεριλαμβάνοντας στο ασφαλιστήριο την ΕΤΑΔ ως συνασφαλιζόμενη. Οι κίνδυνοι που 
θα συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και το ύψος της ασφαλιστέας αξίας, 
θα προσδιορίζονται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. 
 
Λοιποί όροι: 
H έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη λειτουργία του μισθίου θα 
αποτελέσει υποχρέωση του μισθωτή. 
 
 
 
 
 



 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο info@e-publicrealestate.gr ή στο τηλέφωνο 

210 333 9711. 

Αθήνα, 28/11/2022  

Οι γενικοί όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού περιγράφονται λεπτομερώς στους 

από 23.05.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. 

 

Σημείωση: Για τεχνικούς λόγους δεν παρέχεται η «Δυνατότητα Επιλογής Ανώτατης Τιμής 

Προσφοράς» (Proxy Bidding). 
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