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1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελα να γνωρίζω, σε περίπτωση χρήσης ξενοδοχείου των κτιρίων στην 

πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο Κρήτης, αν απαιτείται έξοδος κινδύνου. Επίσης για την 

ταράτσα που βρίσκεται στο διώροφο κτίριο και σε περίπτωση υγειονομικής 

εκμετάλλευσής του, αν απαιτείται έξοδος κινδύνου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ερώτημά σας, στο σύνολό του, αφορά θέμα μελέτης πυροπροστασίας που 

εντάσσεται στα πλαίσια των αδειών που θα βγάλει ο μηχανικός σας, σε περίπτωση που 

ανακηρυχθείτε ανάδοχος.   

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ονομάζομαι A και εκπροσωπώ την Χ εταιρεία για το ενδιαφέρον όσον αφορά 

την μακροχρόνια εκμίσθωση εμπορικών ακινήτων στο Ηράκλειο Κρήτης (ΑΒΚ6). Έχουμε 

συλλέξει το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουμε. Το 

μοναδικό πρόβλημα που έχει προκύψει είναι στην υπεύθυνη δήλωση που καλείται να 

συμπληρώσει και να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας περί 

φορολογικής ενημερότητας. Είμαστε φορολογικά ενήμεροι σε κάθε απαίτηση που έχει το 

κράτος απέναντι μας πλην ενός προστίμου που έχει οριστεί από την εφορία το οποίο 

έχουμε καταγγείλει στα ελληνικά δικαστήρια. Έχουμε κερδίσει τα πρώτα δύο σκέλη του 

αλλά η δικαστική διαμάχη δεν έχει τελειώσει. 

Η ερώτησή μου είναι, αν μπορούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούμε να 

συμμετέχουμε στον διαγωνισμό. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παρέχεται η δυνατότητα να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό υπό την 

προϋπόθεση ότι στην υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται μνεία της επιβολής του προστίμου καθώς 

και του γεγονότος ότι η βεβαίωσή του δεν έχει οριστικοποιηθεί λόγω της προσβολής του στα 

ελληνικά δικαστήρια.   

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με τον ηλεκτρονικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό (e-auction) 

μέσω του ιστότοπου www.e-publiccrealestate.gr για το ακίνητο με ΑΒΚ6 στην περιοχή 

Λιοντάρια του Ηρακλείου Κρήτης θα ήθελα να μου πείτε, -με δεδομένο ότι εμείς είμαστε 

Ομόρρυθμη Εταιρία και εταιρικό κεφάλαιο X ευρώ- αν μπορούμε να επικαλεστούμε την 

συγκέντρωση κεφαλαίου από τακτικά και έκτακτα αποθεματικά καθώς και την 

συγκέντρωση μη διανεμηθέντων κερδών ή αν μπορούμε σαν προσωποπαγή εταιρία να 

σας δείξουμε ταμειακά διαθέσιμα 350.000,00 ευρώ προκειμένου να σας αποδείξουμε την 

χρηματοδοτική μας επάρκεια. Ως Ομόρρυθμη Εταιρία τηρούμε απλογραφικά βιβλία και 

έτσι δε μπορούμε να σας αποδείξουμε την χρηματοδοτική μας επάρκεια μέσω των 

αντίστοιχων αναλυτικών λογαριασμών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση Ομόρρυθμης Εταιρείας δύναται να καλυφθούν τα 

χρηματοοικονομικά κριτήρια του Διαγωνισμού και με τους δύο ανωτέρω αναφερόμενους 

τρόπους, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 

έγγραφα.   

Σε κάθε περίπτωση οι Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στο Διαγωνισμό 

καλούνται να μελετούν προσεκτικά τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού που 

είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr. 
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