
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1179 ΓΑΙΩΝ 

ΜΑΣΣΑΡΙ ΡΟΔΟΥ (ΒΚ 8396) - Q111165  

μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr  

τελευταία ενημέρωση: 16.10.2020 (ερωτήματα έως 16.10.2020) 

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφορικά με τη Ε/Ε συμμετοχής διάρκειας 300 ημερών. Εάν εκδοθεί 

αορίστου χρόνου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα; Είναι αποδεκτή και σύμφωνα με τους 

όρους συμμετοχής? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τους από 09.09.2020 Ειδικούς όρους του διαγωνισμού, αλλά και 

τους από 04.07.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμών για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με 

δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την 

πώληση ακινήτων, και όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.6, η Εγγύηση Συμμετοχής θα έχει 

διάρκεια τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από τη διάρκεια της αντίστοιχης 

Προσφοράς, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 2.5 ορίζεται σε περίοδο διακοσίων εβδομήντα 

(270) ημερών. Συνεπώς, είναι αποδεκτή η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

αορίστου χρόνου. 

 

2.  ΕΡΩΤΗΣΗ: Η βεβαίωση του επιμελητηρίου προς απόδειξη της εμπειρίας του 

υποψηφίου αναφέρεται στην εταιρία που συμμετέχει ή στον φορέα? Το ξενοδοχειακό 

επιμελητήριο εκδίδει μια βεβαίωση που αναφέρει την ημερομηνία εγγραφής στο 

επιμελητήριο. Είναι εντάξει?  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν απαιτείται τέτοιου είδους βεβαίωση για τον διαγωνισμό πώλησης της 

Κτηματικής Μερίδας 1179 γαιών Μάσααρι Ρόδου - Q111165. 

 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για την ημερομηνία και τον αριθμό 

διακήρυξης προκειμένου να υποβάλλω το αίτημα έκδοσης Ε/Ε στην τράπεζα.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  τραπέζης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

υπόδειγμα που παρέχεται στο Παράρτημα 2 των από 04.07.2019 Γενικών Όρων Διαγωνισμών 

για τους ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-

publicrealestate.gr σχετικά με την πώληση ακινήτων.  Ο αριθμός του εν λόγω διαγωνισμού 

είναι Q111165, ενώ η προθεσμία υποβολής Δικαιολογητικών Συμμετοχής είναι η Πέμπτη 

29.10.2020, 12:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους από 09.09.2020 

Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού.  

 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν πατάω από το Portal "Προσφορά στον διαγωνισμό"  εμφανίζεται η 

ακόλουθη σελίδα: 

https://service.ariba.com/Sourcing.aw/124992014/aw?awh=r&awssk=cJZywwfc&dard=1 

Σε αυτή χρειάζονται στοιχεία σύνδεσης τα οποία δεν έχω (προσπάθησα ήδη να 

χρησιμοποιήσω το Username/password  του e-publicrealestate.gr). Πως θα μπορούσα να 

αποκτήσω πρόσβαση σε αυτό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Αναφορικά με την επιλογή στην πλατφόρμα "Προσφορά στον διαγωνισμό", σας 

ενημερώνουμε ότι η ενέργεια είναι ακόμα ανενεργή, καθώς βρισκόμαστε στην πρώτη φάση 

του διαγωνισμού. Η επιλογή πρόκειται να ενεργοποιηθεί κατά τη διαδικασία των 

προσφορών και θα δοθεί πρόσβαση σε όσους έχουν καταθέσει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και έχουν περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, μετά τις 

29.10.2020. 

http://www.e-publicrealestate.gr/
https://service.ariba.com/Sourcing.aw/124992014/aw?awh=r&awssk=cJZywwfc&dard=1
http://e-publicrealestate.gr/


5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, στο υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής, στο πεδίο που αναφέρεται η ημερομηνία για τον υπολογισμό της διάρκειας 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, ως ημερομηνία ορίζεται η ημερομηνία προθεσμίας 

κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής, δηλαδή η 29.10.2020.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιβεβαιώνουμε ότι η ημερομηνία για τον υπολογισμό της διάρκειας Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής ορίζεται η 29.10.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


