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Διευκρινήσεις επί της Διαδικασίας και των  Όρων του Διαγωνισμού 

 

1.  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, στην πλατφόρμα του 

https://www.e-publicrealestate.gr/ εγγράφεται και καταθέτει, για 

λογαριασμό όλων των μελών της ένωσης, ένας εκ των μελών, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη μεταξύ τους γραπτή 

συμφωνία; Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε. 

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα το άρθρο 

4.2 αυτών, σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινού Σχήματος, θα 

πρέπει να υποβληθεί, μεταξύ άλλων, σύμβαση σύστασης του Κοινού Σχήματος 

όπου θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του σχήματος έναντι της ΕΤΑΔ και ο 

οποίος θα πρέπει να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-

publicrealestate.gr. 

 

2.  Στους Όρους & Προϋποθέσεις Συμμετοχής του ιστότοπου www.e-

publicrealestate.gr, στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι: Η «Αίτηση 

Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» πρέπει να αποστέλλεται εντός του 

οριζόμενου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού που αναγράφεται στους «Όρους Διαγωνισμού» του 

ακινήτου οι οποίοι ευρίσκονται στην σελίδα του συγκεκριμένου 

ακινήτου (Αρχική Σελίδα > Τα Ακίνητα > {αναζήτηση και επιλογή 

του ακινήτου} > Πληροφορίες Ακινήτου).  

Επίσης, στο άρθρο 5 των Όρων & Προϋποθέσεων Συμμετοχής 

αναφέρεται ότι: «Με την επιλογή «Αίτηση Συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό» αποστέλλεται e-mail στον διαχειριστή του ιστότοπου 

στο οποίο φαίνεται το Όνομα του Μέλους, ο κωδικός του 

διαγωνισμού και το κείμενο: Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους 

«Όρους Διαγωνισμού» του Ακινήτου».  

Διευκρινίστε μας παρακαλώ αν η εν λόγω «Αίτηση Συμμετοχής 

στο Διαγωνισμό» αναφέρεται στη φάση του διαγωνισμού ΜΕΤΑ 

την αρχική υποβολή των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και ΠΡΙΝ την προθεσμία έναρξης της διαδικασίας 

υποβολής οικονομικής προσφοράς. Αν πάλι η αίτηση αυτή πρέπει 

να σας σταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής το αργότερο 

έως την 21/11 και ώρα 14:00, ενημερώστε μας παρακαλώ που 

ακριβώς στις πληροφορίες ακινήτου στον ιστότοπο www.e-

publicrealestate.gr μπορούμε να βρούμε την εν λόγω αίτηση 

ώστε να την επιλέξουμε και σας την αποστείλουμε μαζί με τα 

Για τη συμμετοχή στον ηλεκτρονικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό (e-

auction) μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την 

εκμίσθωση του Υπέργειου Σταθμού Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, διευκρινίζεται 

ότι έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει υπόψη του τα προβλεπόμενα 

στους Γενικούς Όρους και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και ειδικότερα στη σελίδα 

του εν λόγω ακινήτου(Q5389).  

Το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής του συγκεκριμένου διαγωνισμού, που θα υποβάλει έκαστος 

συμμετέχων, προβλέπεται στους Ειδικούς Ορούς του Διαγωνισμού (βλ. όρο 8) 

αλλά και στους Γενικούς Όρους (βλ. όρο 4), που είναι αναρτημένοι στον 

ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr.  

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους (βλ. περ. ii 

του άρθρου 2.4), που είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.e-

publicrealestate.gr, προβλέπεται ότι: «Προϋπόθεση συμμετοχής στη 

Διαγωνιστική Διαδικασία εκάστου Ακινήτου είναι η εγγραφή του 

Ενδιαφερόμενου και η λήψη σχετικού κωδικού πρόσβασης στον ιστότοπο 

www.e-publicrealestate.gr. Υποβολή Προσφοράς χωρίς προηγούμενη εγγραφή 

δεν επιτρέπεται.».  
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δικαιολογητικά συμμετοχής. 

3.  Στο Παράρτημα 1Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» στην παράγραφο ii) αναφέρεται ότι: 

«Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών να δηλωθεί και για 

λογαριασμό του Προέδρου ή του προεδρεύοντος του Διοικητικού 

Συμβουλίου».  

 

Εκτός του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας θα πρέπει να 

υποβάλλουν την ΥΔ του παραρτήματος 1Β και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή αρκεί η υποβολή της ΥΔ 

μόνο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο? Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό νομικού προσώπου η Υπεύθυνη 

Δήλωση του Παραρτήματος 1Β των Γενικών Όρων θα πρέπει να προσκομισθεί 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Ειδικότερα, σε περίπτωση 

συμμετοχής νομικού προσώπου υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας τότε θα 

πρέπει να προσκομισθεί επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου ή του 

προεδρεύοντος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία να δηλώνει τα 

αναφερόμενα στην παρ. ii του Παραρτήματος 1Β – Υπόδειγμα Υπεύθυνης 

Δήλωσης Νομικού Προσώπου. Στην περίπτωση που το ίδιο φυσικό πρόσωπο 

έχει τη θέση Πρόεδρου και νομίμου εκπροσώπου αρκεί η προσκόμιση μίας Υ/Δ 

από αυτό. 

 

4.  Αναφορικά με τις ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις παρακαλώ 

διευκρινίστε μας αν πρέπει να θεωρηθούν για το γνήσιο της 

υπογραφής ή αρκεί η ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου. 

 

Δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τα έγγραφα που 

υποβάλλονται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκτός από εκείνα για τα οποία 

αναφέρεται ρητώς πως απαιτείται στους ισχύοντες Γενικούς Όρους για τους 

ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου 

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

 

5.  Διευκρινίστε μας παρακαλώ αν η ζητούμενη στους Ειδικούς 

Όρους, άρθρο 8 παράγραφος Δ, Υπεύθυνη Δήλωση αρκεί να 

υποβληθεί μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο για λογαριασμό του 

νομικού προσώπου αλλά και των μετόχων της εταιρείας μέχρι και 

τον πραγματικό δικαιούχο ή αν απαιτείται έκαστος μέτοχος της 

εταιρείας να υποβάλλει ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό νομικού προσώπου η Υπεύθυνη 

Δήλωση του άρθρου 8.Δ των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού 

θα πρέπει να προσκομισθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί εκπροσώπησης. 

 

6.  (1) ποια τα απαιτούμενα εγγραφής αλλοδαπού νομικού 

προσώπου στην πλατφόρμα e-publicrealestate.gr (Limited 

Liability Company με έδρα Βουλγαρία), ώστε να συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό για την εκμίσθωση του πολυόροφου πάρκινγκ 

Θεσσαλονίκης (Q5389);  Αν απαιτούνται έγγραφα, ποια είναι 

αυτά; 

(2)  Ως προς τους ιδιαίτερους όρους του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού: πέραν των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων (financial statements) ετών 2019, 2020, 2021, τί 

Αρχικώς, διευκρινίζεται ότι στο διαγωνισμό δύναται να συμμετέχει ως 

Υποψήφιος ή μέλος Υποψηφίου αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφορικά με τα παραπάνω ερωτήματα, διευκρινίζονται τα εξής:  

1) H διαδικασία της εγγραφής στην πλατφόρμα e-publicrealestate.gr 

περιγράφεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (σχετικός σύνδεσμος 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ E-PUBLIC). Για την ολοκλήρωση της εγγραφής 

στην πλατφόρμα δεν απαιτούνται έγγραφα. 

2) Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αφορούν τόσο 
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άλλο έγγραφο απαιτείται/θα απαιτηθεί από την συγκεκριμένη 

εταιρεία- αλλοδαπό νομικό πρόσωπο; 

(3) Ομοίως, απαιτείται η απόκτηση ΑΦΜ στην Ελλάδα και ο 

ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό; 

(4) Στη σ. 6 περίπτωση (Δ) των ειδικών όρων υφίσταται αναφορά 

για υπεύθυνη δήλωση.  Στην αυτή περίπτωση (αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο) πώς μπορεί να ικανοποιηθεί ο συγκεκριμένος όρος/ 

απαίτηση και κατά συνέπεια ανάλογοι όροι; 

(5) Όσον αφορά την απόδειξη εμπειρίας (και πέραν της 

περιπτώσεως της Δάνειας Εμπειρίας), η συγκεκριμένη εταιρεία 

λειτουργεί και σταθμούς πάρκινγκ στη Βουλγαρία.  Μπορεί η 

απαίτηση του όρου περί εμπειρίας να καλυφθεί με ανάλογη στο 

εξωτερικό, καθώς στους όρους δεν εξειδικεύεται το κατά πόσον 

αυτή οφείλει να είναι από τη λειτουργία σταθμού/ών στην 

Ελλάδα; 

τα ημεδαπά πρόσωπα όσο και τα αλλοδαπά.  

Σημειώνεται ότι ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να ακολουθεί, 

σε ό,τι αφορά τον τρόπο υποβολής και το περιεχόμενό του, τα οριζόμενα στους 

από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού συνδυαστικά με τους από 

23.05.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμού. Επίσης, στο άρθρο 2.5(iv) των 

Γενικών Όρων αναφέρεται: «Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής στην Διαγωνιστική 

Διαδικασία πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, άλλως να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική (αρκεί σχετική βεβαίωση 

από δικηγόρο).» 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, 

καθώς και κάθε έγγραφο που θα υποβληθεί στο Διαγωνισμό, θα είναι 

συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης 

και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή πιστοποιημένη από 

πρόσωπο, που σύμφωνα με το Νόμο, έχει αυτό το δικαίωμα. Τα δημόσια 

έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από 

την επισημείωση Apostille της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961. Το αυτό 

ισχύει για τα έγγραφα που περιβάλλονται το Συμβολαιογραφικό τύπο και 

καθίστανται δημόσια κατά το δίκαιο της χώρας του συμβολαιογράφου.  

Αν σε κάποια χώρα, της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένης, δεν εκδίδονται 

πιστοποιητικά ή έγγραφα που απαιτούνται από τον Διαγωνισμό ή τα εκδιδόμενα 

δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες στους παρόντες Ειδικούς και Γενικούς 

Όρους του Διαγωνισμού περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν 

και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του 

ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου gov., με τις ίδιες προϋποθέσεις 

χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο.  

Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να 

αντικατασταθεί από ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου σε κάθε περίπτωση, του 

γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή, ΚΕΠ κ.λπ. ή Συμβολαιογράφο.  

Στη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται ρητά: α) η αδυναμία έκδοσης των 
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δικαιολογητικών ή εγγράφων και β) η πλήρωση της απαίτησης των Ειδικών και 

Γενικών Όρων του Διαγωνισμού ως προς το περιεχόμενο του δικαιολογητικού ή 

εγγράφου για το οποίο υφίσταται αδυναμία έκδοσης. 

3)  Δεν απαιτείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που θα συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό να έχει Ελληνικό ΑΦΜ ή φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα.  

Αρκεί ο ορισμός ως αντικλήτου ενός φυσικού προσώπου με φορολογική 

κατοικία στην Ελλάδα. Όμως, σε περίπτωση που αυτό ανακηρυχθεί ανάδοχος 

θα πρέπει να συστήσει Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΕΑΣ) οποιασδήποτε 

μορφής, με έδρα την Ελλάδα, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και η οποία θα 

συμβληθεί με την ΕΤΑΔ για τη σύμβαση μίσθωσης.  

Επίσης, σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 4.2 των Γενικών Όρων του 

Διαγωνισμού σε περίπτωση συμμετοχής Κοινού Σχήματος ανεξαρτήτου χώρας 

προέλευσης πρέπει να «ορίζεται αντίκλητος του Κοινού Σχήματος, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών που μιλά την ελληνική γλώσσα, 

εξουσιοδοτημένος ειδικά να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με 

τη Διαγωνιστική Διαδικασία». 

4) Δείτε την απάντηση στο σημείο (2) της παρούσας ερώτησης.  

5)  Σαφώς και η απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 7.Α από 14.10.2022 

Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, εμπειρία του Υποψηφίου δύναται να μπορεί να 

καλυφθεί και με ανάλογη στο εξωτερικό, η οποία όμως θα πρέπει να αποδειχθεί 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 8 αυτών. 

 

7.  Είμαι μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας «AAA ΑΕ», μέλος του ΔΣ 

της και συν-διευθύνων σύμβουλος και πληρώ τα κριτήρια σας ως 

νομικό πρόσωπο όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια και τον κύκλο 

εργασιών [καλύπτοντας τα πολλαπλάσια]. 

Είμαι παράλληλα και μέτοχος μικρότερων εταιριών [ΠΧ «ΒBB 

ΙΚΕ»] που έχουν ιδιόκτητους σταθμούς αυτοκινήτων οι οποίοι 

καλύπτουν τα κατατεθειμένα ίδια κεφάλαια αλλά όχι τον κύκλο 

εργασιών [για το κριτήριο εμπειρίας που απαιτείται].  

Θα μπορούσα να κάνω μια κοινοπραξία με 90%  «AAA ΑΕ» ΚΑΙ 

10% «BBB ΙΚΕ» αλλά δεν πληρώ το κριτήριο που έχετε θέσει 

στον τζίρο της δεύτερης ανεξάρτητα. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής Κοινού Σχήματος, ένωσης ή 

κοινοπραξίας, στη διαγωνιστική διαδικασία, όλα τα κριτήρια του διαγωνισμού 

(πχ κριτήρια για την εμπειρία, τη χρηματοοικονομική επάρκεια κ.α.) θα πρέπει 

να πληρούνται στο πρόσωπο του Υποψήφιου, ήτοι του Κοινού Σχήματος 

(ένωσης ή κοινοπραξίας). 

Συνεπώς, σε περίπτωση συμμετοχής σας ως Κοινό Σχήμα, εν προκειμένω 

κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ανωτέρα η απάντηση στο ερώτημα είναι η εξής: 

όσον αφορά την αποδεδειγμένη ικανότητα ή εμπειρία αρκεί ένα εκ των μελών 

που συμμετέχει σε αυτό κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, να διαθέτει τα 

ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά εμπειρίας, ενώ το κριτήριο για τη 

χρηματοοικονομική επάρκεια θα πρέπει να καλύπτεται σύμφωνα με τα 

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


 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Q5389 
μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr  

τελευταία ενημέρωση: 30.11.2022 (ερωτήματα έως 28.11.2022) 

α/α     ΕΡΩΤΗΣΗ        ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
 

Σελ. 5/28 

 

 

ΠΧ: 

- «ΑΑΑ ΑΕ»: ίδια κεφάλαια 2.500.000 ευρώ κύκλος εργασιών 

στην τριετία 9.500.000-10.000.000 εκατ. ανά χρήση. Για το 90% 

καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

- «ΒΒΒ ΙΚΕ»: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 450.000 ευρώ - κύκλος εργασιών 

στην τριετία 45.000- 50.000 χιλιάδες ανά χρήση. Για το 10% δεν 

καλύπτουν το 78.000 που απαιτεί η διακήρυξη. Είναι νέα εταιρία 

με ίδρυση 2018. 

Πολλοί από τους μετόχους και των δυο εταιριών μου είναι κοινοί. 

Αλλά δεν είναι η μια θυγατρική της άλλης ούτε παρουσιάζουν 

κοινές οικονομικές καταστάσεις. 

Η ερώτηση είναι αν με αυτά τα δεδομένα μπορώ να συμμετάσχω 

στον διαγωνισμό σας? 

οριζόμενα στον όρο 7Β των από 14.10.2022 Ειδικών όρων του Διαγωνισμού. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον όρο 7Β τους από 14.10.2022 Ειδικούς όρους του 

Διαγωνισμού, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια αναφέρεται ότι: 

«…Σε περίπτωση Κοινού Σχήματος, Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας τα 

κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας πρέπει να καλύπτονται στο πρόσωπο 

του υποψηφίου (ένωσης ή κοινοπραξίας), και δεν απαιτείται να συντρέχουν για 

το κάθε ένα μέλος αυτού ξεχωριστά, αλλά να σταθμίζεται κατ’ αναλογία του 

ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους στον υποψήφιο. 

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση Κοινού Σχήματος, Ένωσης προσώπων ή 

Κοινοπραξίας, κατά τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών κριτηρίων 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

α) Για τον κύκλο εργασιών: 

Μέσος όρος κύκλου εργασιών (2021,2020,2019) Α’ Μέλους Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + 

μέσος όρος κύκλου εργασιών (2021,2020,2019) Β’ Μέλους Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Β’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + 

…≥ 780.000 € (ελάχιστος απαιτούμενος μέσος όρος ετήσιου Κύκλου Εργασιών) 

 

β) Ίδια κεφάλαια  

Μέσος όρος Ιδίων κεφαλαίων (2021,2020,2019) Α’ Μέλους Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Α’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + 

Μέσος όρος Ιδίων κεφαλαίων (2021,2020,2019) Β’ Μέλους Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Β’ Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + 

….. ≥ 975.000 € (ελάχιστα απαιτούμενα Ίδια Κεφάλαια) 

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων (μελών ένωσης ή κοινοπραξίας) θα 

υπολογίζονται τα ανωτέρω βάσει των αντίστοιχων κριτηρίων. 

Ρητώς διευκρινίζεται ότι υποψήφιος ή μέλος υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας) μπορεί να χρησιμοποιήσει δάνεια εμπειρία 

προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα κατωτέρω (βλ. 

όρο 8). Ωστόσο, δεν μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου προσώπου 

(εκτός της ένωσης ή κοινοπραξίας) για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων 

κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας.». 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαγνωστική 

διαδικασία ως νομικό πρόσωπο, ήτοι με την ως άνω περιγραφόμενη εταιρεία 

«ΑΑΑ ΑΕ», αλλά αυτή μόνη της δεν πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στο 
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διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού, και ειδικότερα 

δεν πληροί το κριτήριο της εμπειρίας, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα 

ανωτέρω παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να χρησιμοποιήσει δάνεια 

εμπειρία προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον όρο 8 αυτών.  

 

8.  Στο άρθρο 7 των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού αναφέρεται:  

«Β) Να διαθέτουν χρηματοοικονομική επάρκεια:  

• Για τα Νομικά Πρόσωπα: μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών, 

τα τρία (3) προηγούμενα διαχειριστικά έτη (2021,2020,2019) 

τουλάχιστον ίσο με 780.000 € και μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων για 

τα τρία (3) προηγούμενα διαχειριστικά έτη (2021,2020,2019) 

τουλάχιστον 975.000 €.  

• Για τα Φυσικά Πρόσωπα: μέσο όρο ετήσιων εσόδων για τα τρία 

(3) προηγούμενα έτη (2021,2020,2019) τουλάχιστον ίσο με 

780.000 € και να διαθέτουν μέσο όρο υπολοίπου καταθέσεων και 

άμεσα ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών για τα 

τρία (3) προηγούμενα έτη (2021,2020,2019) συνολικού ύψους 

τουλάχιστον 975.000 €, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 8». 

Ακόμη, στο άρθρο 8 αναφέρεται:  

«Γ) Τα Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής Επάρκειας ως εξής:  

• Νομικά Πρόσωπα:  

Αντίγραφα των δημοσιευμένων και 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 (3) προηγούμενων 

διαχειριστικών ετών (2019, 2020, 2021). 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 αποτελεί θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία, θα 

υποβάλλονται οι οικονομικές καταστάσεις σε εταιρικό επίπεδο. 

α) Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 των από 14.10.2022 

Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, σχετικά με την απαιτούμενη 

χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από οικονομικά 

στοιχεία των τριών (3) προηγούμενων διαχειριστικών ετών (2021,2020,2019), 

διευκρινίζεται ότι Νομικό Πρόσωπο που έχει συσταθεί εντός του 2022 δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

 

β) Έκαστος συμμετέχων στο διαγωνισμό προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί 

το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας, οφείλει να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8Γ των από 

14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού και τα οποία θα πρέπει να αφορούν 

τα τρία (3) προηγούμενα διαχειριστικά έτη (2019,2020,2021). 
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Εφόσον, λόγω μη ύπαρξης σχετικής κατά νόμο υποχρέωσης 

δημοσίευσης ετησίων οικονομικών καταστάσεων αναφορικά με 

κάποιο νομικό πρόσωπο ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν 

ακόμη δημοσιευθεί κατά το χρόνο υποβολής των 

δικαιολογητικών, 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 δημοσιευθεί 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και 

επιπλέον ότι τα αναφερόμενα στις προσκομιζόμενες οικονομικές 

καταστάσεις στοιχεία είναι αληθή». 

α) Σε περίπτωση νομικού προσώπου το οποίο συστάθηκε εντός 

του 2022 δύναται να καλύψει την απαίτηση του άρθρου 7 με τον 

κύκλο εργασιών που έχει το 2022;  

β) Εάν ναι, δεδομένου ότι δεν έχουν συνταχθεί ακόμα οι 

ισολογισμοί του 2022, τι είδους δικαιολογητικά πρέπει να 

προσκομίσει για να αποδείξει την κάλυψη της απαίτησης (π.χ. 

Έντυπα Φ2); 

 

9.  Στην έννοια ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ νομικού προσώπου τί 

περιλαμβάνεται? 

 

Στα Ίδια Κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αναφέρονται στο 

αντίστοιχο πεδίο των επίσημων Οικονομικών Καταστάσεων του νομικού 

προσώπου που συμμετέχει ως υποψήφιο στο διαγωνισμό. 

 

10.  Στον εν λόγω Διαγωνισμό προβλέπεται ως προϋπόθεση η 

απόδειξη ότι ο συμμετέχων και υποψήφιος πρέπει να διαθέτει 

αποδεδειγμένα συγκεκριμένο ποσό ιδίων κεφαλαίων. Όσον 

α) Σύμφωνα με το άρθρο 8 των Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού για το μ.ο. του 

υπολοίπου των καταθέσεων ζητείται βεβαίωση (εκδοθείσα το πολύ τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της) με το μέσο όρο 
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αφορά τα ίδια κεφάλαια, ερωτάται α) πως προκύπτει ο μ.ο. 

υπολοίπου καταθέσεων; Λ.χ. η προβλεπόμενη βεβαίωση του 

πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να αναφέρει το υπόλοιπο 

καταθέσεων στο πέρας (31/12) εκάστου έτους; β) επίσης όσον 

αφορά τις «άμεσα ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές 

αξίες»: μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποιες θα θεωρηθούν 

τέτοιες; Λ.χ. αφορά μόνο μετοχές εισηγμένων σε Χρηματιστήριο 

εταιριών, ομόλογα ή και άλλες; Και ιδίως για αυτές πως 

προκύπτει ο μ.ο. των τριών προηγουμένων ετών? Λ.χ. με 

βεβαίωση της Χρηματιστηριακής Εταιρίας για την αξία τους στο 

τέλος (31/12) εκάστου έτους;  

 

υπολοίπου καταθέσεων και των άμεσα ρευστοποιήσεων και μεταβιβάσιμων 

κινητών αξιών του υποψηφίου των τριών (3) προηγούμενων ετών 

(2021,2020,2019), από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή αρμόδιο φορέα που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ. Συνεπώς, θα πρέπει η βεβαίωση να 

αναφέρει το μέσο όρο του  υπόλοιπου των καταθέσεων εκάστου έτους.  

β) Οι μετοχές, τα ομόλογα και τα αμοιβαία κεφάλαια που μπορούν να 

ρευστοποιηθούν άμεσα μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των 

κριτηρίων του διαγωνισμού. Ο μ.ο. της αξίας τους τα τρία χρόνια 

(2021,2020,2019) θα πρέπει να πιστοποιηθεί με σχετική βεβαίωση του φορέα 

έκδοσης ή διαχείρισης. 

11.  Στον εν λόγω Διαγωνισμό προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής 

Κοινοπραξίας. Δεδομένης της πρόβλεψης της σελ. 3 των Ειδικών 

Όρων που κάνει λόγο ειδικά για «κύκλο εργασιών» και όχι για 

έσοδα («Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση Κοινού Σχήματος, 

Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας, κατά τον υπολογισμό των 

χρηματοοικονομικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) 

Για τον κύκλο εργασιών: Μέσος όρος κύκλου εργασιών 

(2021,2020,2019) Α' Μέλους Ένωσης ή Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό 

συμμετοχής Α' Μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία + μέσος όρος 

κύκλου εργασιών (2021,2020,2019) Β' Μέλους Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας Χ Ποσοστό συμμετοχής Β' Μέλους στην Ένωση ή 

Κοινοπραξία + ...> 780.000 € (ελάχιστος απαιτούμενος μέσος 

όρος ετήσιου Κύκλου Εργασιών»), ερωτάται εάν είναι δυνατή η 

συμμετοχή μιας Κοινοπραξίας δύο φυσικών προσώπων εκ των 

οποίων το ένα ΜΗ επιτηδευματίας; 

 

 

Ναι βεβαίως μπορεί να υπάρξει η ανωτέρω σύνθεση σε κοινοπραξία. Ωστόσο 

σημειώνονται τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 7.Β των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του 

Διαγωνισμού, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, ότι: 

«Στην περίπτωση φυσικών προσώπων (μελών ένωσης ή κοινοπραξίας) θα 

υπολογίζονται τα ανωτέρω βάσει των αντίστοιχων κριτηρίων.» 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον άρθρο 8.Γ των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του 

Διαγωνισμού, σχετικά με τα δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας 

αναφέρεται ότι: 

«Σε περίπτωση Κοινού Σχήματος/Ένωσης Προσώπων ή Κοινοπραξίας μεταξύ 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων, θα κατατίθενται δικαιολογητικά 

χρηματοοικονομικής επάρκειας για καθένα εκ των μελών, ανά περίπτωση 

προσαρμοζόμενα κατά τα ανωτέρω.» 

Συνεπώς, για τα φυσικά πρόσωπα θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος ετήσιων 

εσόδων (και από επιχειρηματική δραστηριότητα αν υπάρχει) για τα έτη 2021, 

2020 και 2019 και ο μέσος όρος υπολοίπου καταθέσεων και άμεσα 

ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών για τα έτη 2021,2020 και 

2019. 

Επιπλέον, σε περίπτωση συμμετοχής Υποψηφίου, Κοινού σχήματος/Ένωσης 

Προσώπων ή Κοινοπραξίας μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, θα 

πρέπει να πληρούνται όλα τα κριτήρια συμμετοχής του στο διαγωνισμό (π.χ. 
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κριτήρια για την εμπειρία, τη χρηματοοικονομική επάρκεια κ.α.) στο πρόσωπό 

του Υποψηφίου. 

 

12.  Αρκεί η άδεια σταθμού παρκινγκ για απόδειξη επάρκειας; 

 

Για την απόδειξη της εμπειρίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους από 

14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα σύμφωνα με το 

άρθρο 8.Β αυτών, έκαστος συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει τα εξής: 

α) Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του Υποψηφίου σε ό,τι αφορά τη 

λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση Σταθμού Αυτοκινήτων. 

β) Βεβαίωση από το αρμόδιο επιμελητήριο ή σχετικό φορέα ή/και άδεια 

λειτουργίας και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του 

Υποψηφίου. 

Συνεπώς, εκτός από την άδεια λειτουργίας σταθμού πάρκινγκ στο όνομα του 

Συμμετέχοντος, που είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως 

αναφέρεται στο σημείο (β), απαιτείται και σύντομη περιγραφή που αναφέρεται 

στο σημείο (α). 

 

13.  Ως προς την "εμπειρία", αν ένα εκ των προσώπων της υποψήφιας 

κοινοπραξίας/υποψήφιου κοινού σχήματος/ είναι μέτοχος σε 

εταιρεία εκμετάλλευσης σταθμού αυτοκινήτων (εγγεγραμμένη 

στο ανάλογο επιμελητήριο), καλύπτεται η προϋπόθεση 

συμμετοχής? 

 

Σε περίπτωση Κοινού Σχήματος, Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας, όσον 

αφορά την αποδεδειγμένη ικανότητα ή εμπειρία στη λειτουργία, διαχείριση και 

εκμετάλλευση Σταθμού Αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

7.Α των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, αρκεί ένα εκ των 

μελών που συμμετέχει σε αυτήν κατά ποσοστό τουλάχιστον 10%, να διαθέτει 

τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά εμπειρίας.  

 

14.  Σε περίπτωση δάνειας εμπειρίας, το τμήμα της σύμβασης που θα 

εκτελέσει ο συμπράττων πρέπει να έχει συγκεκριμένο minimum 

περιεχόμενο? 

 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να συμπράξει με πρόσωπο, 

κατέχον τη ζητούμενη εμπειρία, για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που 

θα συνάψει με την ΕΤΑΔ, το περιεχόμενο των απαραίτητων δικαιολογητικών 

που πρέπει να προσκομισθούν, περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8.Β των από 

14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού. Το περιεχόμενο της σύμβασης 

ανάθεσης από τον μισθωτή στον συμπράττοντα αποτελεί αντικείμενο της μεταξύ 

τους συμφωνίας που θα πρέπει να προσκομισθεί κατά το στάδιο υπογραφής της 

σύμβασης μίσθωσης με την ΕΤΑΔ. Κατά τη φάση του διαγωνισμού 

προσκομίζονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά με απλή περιγραφή των 

τμημάτων της σύμβασης που θα ανατεθεί στον συμπράττοντα, χωρίς να 

υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο. 
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15.  Στα δικαιολογητικά επάρκειας εμπειρίας ζητάτε «βεβαίωση» από 

επιμελητήριο ή σχετικό φορέα ή/και άδεια λειτουργίας και κάθε 

άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει εμπειρία. 

Ερώτημα: Έχω ατομική επιχείρηση τουριστικών υπηρεσιών και 

μεταξύ άλλων επέκτεινα το ΚΑΔ σε υπηρεσίες στάθμευσης 

αυτοκινήτων, τις οποίες και παρέχω κατά τους θερινούς μήνες με 

θεωρημένα φορολογικά στοιχεία.  

Τί χρειάζεται να σας προσκομίσω? Αρκεί η βεβαίωση από την 

εφορία? ή χρειάζεται και έτερο έγγραφο?/ Στο επιμελητήριο δεν 

γίνεται εγγραφή δραστηριότητας για να χορηγηθεί σχετική 

βεβαίωση. 

 

Έκαστος Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη, σύμφωνα με το 

άρθρο 7.Α των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, εμπειρία, 

όπως αυτή θα αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εμπειρίας 

που περιγράφονται στον άρθρο 8.Β αυτών, και χωρίς να είναι απαραίτητο αυτή 

(η εμπειρία) να αποτελεί κύρια δραστηριότητά του. 

Ειδικότερα, για την απόδειξη της εμπειρίας, εκτός από τη σύντομη περιγραφή 

που αναφέρεται στο (α) θα πρέπει να προσκομισθεί και τουλάχιστον ένα εκ των 

στοιχείων που αναφέρονται στο (β).  

Συνεπώς, σε περίπτωση που τυχόν δεν διαθέτετε σχετική βεβαίωση από το 

αρμόδιο επιμελητήριο ή σχετικό φορέα ή/και άδεια λειτουργίας, δύναται να 

κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο θα τεκμηριώνεται η εμπειρία 

σας (π.χ. έντυπα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).  

 

16.  Στον εν λόγω Διαγωνισμό προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης από 

τον συμμετέχοντα – υποψήφιο ανάδοχο «δάνειας εμπειρίας». 

Δεδομένων όσων προβλέπονται στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ που 

ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ν. 4412/2016 (ενδεικτικά 

άρθρο 68 κα που δεν αποκλείει μη επιτηδευματίες) επιβεβαιώστε 

μας ότι το πρόσωπο που έχει την σχετική επαγγελματική εμπειρία 

μπορεί να είναι ένα διευθυντικό στέλεχος - υπάλληλος κάποιας 

σχετικής επιχείρησης (με αντικείμενο δηλαδή τη λειτουργία/ 

διαχείριση/εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης οχημάτων). 

Περαιτέρω ερωτάται πως τεκμηριώνεται εν προκειμένω η 

επαγγελματική εμπειρία του φυσικού αυτού προσώπου καθώς εν 

προκειμένω για να εργαστεί κάποιος σε θέση ευθύνης σε τέτοια 

επιχείρησης δεν απαιτείται κάποιος τίτλος σπουδών ή σχετική 

άδεια εργασίας; Επιβεβαιώστε ότι προκειμένου για την 

τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας του προσώπου αυτού 

επαρκούν: α) o τίτλος σπουδών MBA, β) η απόφαση του ΔΣ της 

ΑΕ που εργαζόταν ότι ο συγκεκριμένος διετέλεσε διευθυντικό 

στέλεχος, γ) οι μισθολογικές καταστάσεις και οι βεβαιώσεις 

αποδοχών του που αποδεικνύουν ότι πράγματι ήταν διευθυντικό 

στέλεχος και ότι αμειβόταν ως τέτοιο και δ) όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ότι η εταιρία στην οποία εργαζόταν είχε ως 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στη λειτουργία, διαχείριση και 

εκμετάλλευση Σταθμού Αυτοκινήτων.  

Συνεπώς, ένα φυσικό πρόσωπο που διαθέτει εμπειρία, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, πληροί το κριτήριο της απαιτούμενης εμπειρίας την οποία 

μπορεί να δανείζει στον υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Περαιτέρω, 

το πρόσωπο δανείζον την εμπειρία θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τον άρθρο 8 των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων 

του Διαγωνισμού και ειδικότερα δύναται να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο από το οποίο θα τεκμηριώνεται η εμπειρία του. 
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αντικείμενο δραστηριότητας και τη λειτουργία/διαχείριση/ 

εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης οχημάτων. Άλλως, αναφέρατε 

με ποια άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά θα τεκμηριωθεί η 

απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία. 

 

17.  - Αν ο ανάδοχος θα προβεί σε τραπεζική κατάθεσή του ποσού της 

Ε/Ε Συναλλαγής, θα χρειαστεί να καταβάλει ξανά το ποσό της Ε/Ε 

Καλής Εκτέλεσης;  

- Για την Ε/Ε Συμμετοχής στους όρους υπάρχει ΙΒΑΝ κατάθεσης 

όπως και για την Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης, όμως δεν υπάρχει ΙΒΑΝ 

για την Ε/Ε Συναλλαγής. 

 

- Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης για την Εγγύηση Συναλλαγής υπάρχει η 

δυνατότητα μετατροπής αυτής σε Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης υπό την 

προϋπόθεση ότι η τελευταία θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού (άρθρο 17). 

- Η πληροφορία για το συγκεκριμένο ΙΒΑΝ θα διατεθεί στον ανάδοχο του 

διαγωνισμού κατά τη φάση που απαιτείται η προσκόμιση της εν λόγω 

Εγγύησης. 

 

18.  Στον εν λόγω Διαγωνισμό προβλέπεται Εγγύηση Συμμετοχής 

30.000€ (άρθρο 6 ειδικών όρων και άρθρο 2.6 γενικών όρων). 

Ερωτάται ποιά η τύχη της σε περίπτωση που παρ’ ελπίδα κριθεί 

ότι τα δικαιολογητικά δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή εν γένει 

εντάξει και δεν επιτραπεί τελικά στον Υποψήφιο να υποβάλει 

προσφορά; Επιστρέφεται στον συμμετέχοντα ή κρατείται από την 

ΕΤΑΔ; 

 

Η Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό επιστρέφεται στους λοιπούς 

Συμμετέχοντες (πλην Αναδόχου) εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, άλλως από την εκπνοή της ισχύος της, 

άλλως από την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας από την ΕΤΑΔ 

σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους (βλ. όρο 2.6). 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ανάδοχο παρακαλούμε δείτε την απάντηση του 

ερωτήματος 20 των Διευκρινήσεων επί της Διαδικασίας και των Όρων του 

Διαγωνισμού. 

 

19.  Η Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα 

πρέπει να κατατεθεί μετά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού; και 

από ότι καταλαβαίνω θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όλη την 

διάρκεια της μίσθωσης και ποσού  του ετήσιου μισθώματος; Π.χ. 

250.000€; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού μετά την ανακήρυξη 

του, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΕΤΑΔ, μεταξύ άλλων, Εγγύηση Συναλλαγής, 

το ποσό της οποίας, κατά τα αναφερόμενα στους από 14.10.2022 Ειδικούς 

Όρους του Διαγωνισμού (άρθρο 12), θα ισούται με το Ετήσιο Πάγιο Μίσθωμα 

όπως αυτό θα έχει προκύψει από την προσφορά του Αναδόχου. Περαιτέρω, και 

σύμφωνα με το άρθρο 17 των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, 

πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των Όρων της σύμβασης, ισόποση με το Ετήσιο 

Πάγιο Μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και η οποία θα πρέπει να ανανεώνεται και να 

αναπροσαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης έτσι ώστε να είναι πάντα 

ίση με το Ετήσιο Πάγιο Μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, μετά 
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του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. Εν συνεχεία, μετά την υπογραφή 

σύμβασης μίσθωσης, η Εγγύηση Συναλλαγής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο. 

 

20.  • Στους Γενικούς Όρους, στο 6.2 γράφει:  

- Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακήρυξη του, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΕΤΑΔ εγγυητική επιστολή (η 

«Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής») ή θα προβεί σε τραπεζική 

κατάθεση (η «Προκαταβολή Συναλλαγής») … 

- H Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής θα έχει διάρκεια ισχύος 

τουλάχιστον διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών... 

- Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ..., θα επιστραφεί … μετά 

την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης.  

• Στους Ειδικούς Όρους σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή 

Συναλλαγής είναι τα άρθρα 12 και 17  

Άρθρο 12. Εγγύηση Συναλλαγής: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει … μέχρι την υπογραφή 

της σύμβασης μίσθωσης, εγγυητική επιστολή Συναλλαγής 

διάρκειας 270 ημερών ή να προβεί σε τραπεζική κατάθεση, για 

ποσό ίσο με το Ετήσιο Πάγιο Μίσθωμα… 

Άρθρο 17. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης, ισόποση με το Ετήσιο Πάγιο Μίσθωμα  

Στους όρους του διαγωνισμού υπάρχουν 3 εγγυητικές επιστολές; 

1. Συμμετοχής, 2. Συναλλαγής και 3. Καλής Εκτέλεσης; 

Οπότε, για την συμμετοχή στο διαγωνισμό καταθέτουμε Ε/Ε 

Συμμετοχής, αν πετύχουμε στο διαγωνισμό και κηρυχθούμε 

ανάδοχος, καταθέτουμε Ε/Ε Εγγύησης Συναλλαγής (ετήσιο 

μίσθωμα - 270 ημερών) και επιστρέφεται η Ε/Ε Συμμετοχής, μετά 

καταθέτουμε Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης (ετήσιο μίσθωμα + 

χαρτόσημο) και μας επιστέφεται η Ε/Ε Συναλλαγής; Σωστά; 

 

 

 

Πράγματι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του 

Διαγωνισμού (βλ. άρθρο 6) αλλά και στους Γενικούς Όρους (βλ. όρο 2.6 και 

περ. iii του όρου 4.1). 

Στη συνέχεια και μετά την ανακήρυξη του αναδόχου θα πρέπει ο ανάδοχος να 

προσκομίσει, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, Εγγύηση Συναλλαγής για 

ποσό ίσο με το Ετήσιο Πάγιο Μίσθωμα όπως αυτό θα προκύψει από την 

προσφορά του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους από 14.10.2022 Ειδικούς 

Όρους του Διαγωνισμού (βλ. άρθρο 2) αλλά και στους Γενικούς Όρους (βλ. όρο 

6.2). Μετά την προσκόμιση της Εγγύησης Συναλλαγής θα επιστραφεί η 

Εγγύηση Συμμετοχής. 

Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, 

Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ίση με το Ετήσιο 

Πάγιο Μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους από 

14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού (βλ. άρθρο 7) αλλά και στους 

Γενικούς Όρους (βλ. όρο 6.2). Μετά την υπογραφή της σύμβασης η Εγγύηση 

Συναλλαγής θα επιστραφεί. 
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21.  Το 7Γ πως αποδεικνύεται; 

 

Για την απόδειξη των αναφερόμενων στο άρθρο 7.Γ των από 14.10.2022 

Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού απαιτείται η προσκόμιση της αναφερόμενης, 

στο άρθρο 8.Δ αυτών, Υπεύθυνης Δήλωσης. Ωστόσο, 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. 

 

22.  Στον εν λόγω Διαγωνισμό και αναφορικά με το δικαίωμα 

συμμετοχής σε αυτόν προβλέπονται μεταξύ άλλων οι εξής 

αρνητικές προϋποθέσεις, δηλαδή «Να μην έχουν επιβληθεί σε 

βάρος των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους κατασχέσεις 

ή/και πλειστηριασμοί, να μην έχουν απλήρωτες συναλλαγματικές 

ή σφραγισμένες επιταγές και να μην έχουν εκδοθεί διαταγές 

πληρωμής, οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 58.500 

€, που αφορούν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα (ή τα νομικά 

πρόσωπα στη διοίκηση των οποίων συμμετέχουν ή διαθέτουν 

τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου) και στην 

περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα ή και τους 

εταίρους τους σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών. Αντιστοίχως 

θα πρέπει να εξυπηρετούν τυχόν δάνεια από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που αφορούν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα (ή τα νομικά 

πρόσωπα στη διοίκηση των οποίων συμμετέχουν ή διαθέτουν 

τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου) και στην 

περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα ή και τους 

εταίρους τους σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών.» 

Ερωτάται ειδικά ως προς τις κατασχέσεις εάν πρέπει να μην έχουν 

επιβληθεί σε οποιοδήποτε παρελθοντικό χρονικό σημείο; Ή εάν 

πρέπει σήμερα (χρόνος υποβολής δικαιολογητικών) να είναι 

ανενεργές υπό την έννοια ότι έχουν ήδη αρθεί? Ερωτάται δε ως 

προς την υποχρέωση εξυπηρέτησης των δανείων εάν λχ μια 

πιστωτική κάρτα ή εν γένει μία δανειακή πίστωση με μικρό 

χρεωστικό υπόλοιπο (μικρότερο των 58.500€) έχει αμεληθεί και 

προκύπτουν κάποια ληξιπρόθεσμα ποσά, είναι δυνατή η 

Σύμφωνα με το άρθρο 7.Γ των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού 

οι υποψήφιοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, μεταξύ άλλων: «Να μην έχουν επιβληθεί σε 

βάρος των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους κατασχέσεις ή/και 

πλειστηριασμοί, να μην έχουν απλήρωτες συναλλαγματικές ή σφραγισμένες 

επιταγές και να μην έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής, οι οποίες υπερβαίνουν 

συνολικά το ποσό των 58.500 €, που αφορούν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα (ή 

τα νομικά πρόσωπα στη διοίκηση των οποίων συμμετέχουν ή διαθέτουν 

τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου) και στην περίπτωση νομικών 

προσώπων, τα νομικά πρόσωπα ή και τους εταίρους τους σε περίπτωση 

προσωπικών εταιρειών. Αντιστοίχως θα πρέπει να εξυπηρετούν τυχόν δάνεια 

από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αφορούν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα (ή τα 

νομικά πρόσωπα στη διοίκηση των οποίων συμμετέχουν ή διαθέτουν 

τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου) και στην περίπτωση νομικών 

προσώπων, τα νομικά πρόσωπα ή και τους εταίρους τους σε περίπτωση 

προσωπικών εταιρειών.».  

Για τα ανωτέρω, ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8.Δ αυτών. Τα αναφερόμενα στην 

Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του διαγωνισμού 

καθώς και σε περίπτωση που ο Υποψήφιος κηρυχθεί ανάδοχος τότε και έως την 

ημερομηνία Υπογραφής της σχετικής σύμβασης μίσθωσης. 

Ειδικά όσον αφορά τις κατασχέσεις αλλά και τις υποχρεώσεις από οφειλές 

γενικά, 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 

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


 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Q5389 
μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr  

τελευταία ενημέρωση: 30.11.2022 (ερωτήματα έως 28.11.2022) 

α/α     ΕΡΩΤΗΣΗ        ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
 

Σελ. 14/28 

 

 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό;   

 

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

όρους παροχής αυτών. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση τυχόν ευρήματα από τον 

εν λόγω έλεγχο θα αξιολογούνται από την ΕΤΑΔ. 

 

23.  Για τον υποφάκελο Β απαιτείται υπογραφή μηχανικού; 

 

Δεδομένου ότι ο Υποφάκελος Β’ αναφέρεται σε Τεχνική Έκθεση που θα 

περιλαμβάνει στοιχεία όπως φωτορεαλιστικά σχέδια, προϋπολογισμό 

προτεινόμενων εργασιών, περιγραφή αυτών των εργασιών κ.λπ. κρίνεται 

απαραίτητο η προετοιμασία να γίνει από μηχανικό. 

 

24.  Σχετικά με το στοιχείο δ της τεχνικής έκθεσης του υπό φακέλου 

Β, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποια η απαίτηση 

εκπόνησης φωτορεαλιστικών σχεδίων λόγω του ότι στην 

προκειμένη περίπτωση δε θα γίνουν επεμβάσεις με τροποποίηση 

της υφιστάμενης κατάστασης. 

 

Σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού κατά την υποβολή 

δικαιολογητικών κατατίθεται απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού και Υποφάκελος 

B’ ο οποίος περιέχει Τεχνική Έκθεση με τις εργασίες που προτίθεται να 

πραγματοποιήσει στο ακίνητο με σκοπό την ανακαίνιση/αναβάθμιση και 

λειτουργία του, με βάση την ήδη πραγματοποιθείσα δόμηση, με τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) περιγραφή των προτεινόμενων εργασιών β) χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των παραπάνω εργασιών, γ) συνολικό προϋπολογισμό των 

προτεινόμενων εργασιών και δ) φωτορεαλιστικά σχέδια της προτεινόμενης 

ανάπτυξης σε επίπεδο λεπτομέρειας της επιλογής του ενδιαφερόμενου. Η 

παρουσία των φωτορεαλιστικών σχεδίων για την ανάπτυξη/ανακαίνιση του 

ακινήτου είναι απαραίτητες, αλλά η λεπτομέρεια αυτών επαφίεται στον 

ενδιαφερόμενο. 

 

25.  Σε πόσο χρόνο ο ανάδοχος θα κληθεί σε υπογραφή της 

σύμβασης? 

 

Η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο 6 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι θα 

απαιτηθεί και προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4389/2016. 

 

26.  Σύμφωνα με το άρθρο 11 των Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, ο 

ανάδοχος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης θα κληθεί να 

συστήσει Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού. Ποιας μορφής θα 

πρέπει να είναι η εν λόγω εταιρεία; Διευκρινιστικά θα πρέπει να 

είναι Ανώνυμη Εταιρεία ή επιτρέπεται και η σύσταση ΕΠΕ ή ΙΚΕ 

προς τον σκοπό αυτό; Επιπλέον στη περίπτωση που νομικό 

πρόσωπο είναι ανάδοχος, μέτοχοι ή/και εταίροι της εν λόγω ΕΑΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΕΑΣ) 

οποιασδήποτε μορφής, με έδρα την Ελλάδα, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, 

μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και η οποία θα συμβληθεί με την ΕΤΑΔ 

για τη σύμβαση μίσθωσης.  

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα 

στο άρθρο 11 των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού μεταξύ 

άλλων αναφέρεται ότι «Ιδρυτές – αρχικοί μέτοχοι της εταιρείας (ΕΑΣ) θα είναι ο 
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μπορούν να είναι και τα φυσικά πρόσωπα που είναι 

εταίροι/μέτοχοι της αναδόχου ή θα πρέπει να είναι η ίδια η 

ανάδοχος ως νομικό πρόσωπο μέτοχος/εταίρος στην ΕΑΣ; 

 

ανάδοχος ή τα μέλη του (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) κατά τα ποσοστά 

συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.» Συνεπώς ιδρυτές-αρχικοί μέτοχοι της ΕΑΣ 

μπορούν να είναι είτε ο ίδιος ο ανάδοχος είτε τα μέλη (φυσικά ή/και νομικά) 

που συμμετείχαν στον ανάδοχο κατά την υποβολή του φακέλου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Σημειώνουμε ότι τυγχάνει εφαρμογής και το άρθρο 6.4 των Γενικών Όρων του 

Διαγωνισμού. 

 

27.  Εάν είναι δυνατόν, θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με 

κάποιον υπεύθυνο για περαιτέρω λεπτομέρειες και απορίες? 

 

Η διαδικασία επικοινωνίας με την ΕΤΑΔ προβλέπεται στα άρθρα 2.7 και 2.8 των 

Γενικών Όρων Διαγωνισμού. Για  περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

όπως αποστείλετε email στο info@e-publicrealestate.gr ή/και στο 

largeproperties@hppc.gr ή καλέσετε στα τηλέφωνα: 210 333 9660/9602. 

 

28.  Στην παράγραφο «3. Διάρκεια Μίσθωσης» στους Ειδικούς Όρους 

αναφέρεται: «Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) 

έτη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα 

παράτασης για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, κατόπιν συμφωνίας των 

δύο μερών και επικαιροποίηση της μισθωτικής αξίας, μετά από 

νέα εκτίμηση του ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιμητή, επιλογής 

της ΕΤΑΔ ΑΕ.» 

Ερώτηση: Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο «επικαιροποίηση»? 

 

Της συμφωνίας για παράταση θα προηγηθεί η επικαιροποίηση της μισθωτικής 

αξίας με τη διενέργεια νέας εκτίμησης του ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιμητή, 

επιλογής της ΕΤΑΔ ΑΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους του 

Διαγωνισμού, προκειμένου να ενσωματωθούν τα δεδομένα εκείνης της 

περιόδου. 

29.  Στον όρο 4.2 των γενικών όρων αναγράφεται ότι μπορούν να 

συμμετέχουν και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική 

προσωπικότητα, εννοείται ότι θα συστήσουμε ιδιωτικό 

συμφωνητικό κοινωνίας δικαιώματος? 

 

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και 

κοινοπρακτικά σχήματα που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και 

έχουν υποβληθεί στις κατά Νόμον υποχρεώσεις δημοσιότητας, αλλά και ενώσεις 

μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που δεν έχουν νομική 

προσωπικότητα. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει, μεταξύ των υπολοίπων 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, να υποβληθεί και σύμβαση σύστασης του 

Κοινού Σχήματος, ήτοι της ένωσης προσώπων,  μεταξύ φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, όπου θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 4.2 των Γενικών Όρων Διαγωνισμού. 

 

30.  A) Στους Ειδικούς όρους του διαγωνισμού αναγράφεται πως για 

την κάλυψη της χρηματοοικονομικής επάρκειας θα χρειαστεί να 

A) Ο τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να είναι είτε στο όνομα του υποψηφίου 

είτε ο υποψήφιος να είναι συνδικαιούχος σε αυτόν, υπό τις κάτωθι 
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προσκομιστεί βεβαίωση από την τράπεζα με το μέσο όρο 

υπολοίπου καταθέσεων του υποψηφίου. Οι καταθέσεις αυτές θα 

πρέπει να αφορούν μόνο τους ατομικούς λογαριασμούς του 

υποψηφίου ή μπορούν να συμπεριληφθούν και οι καταθέσεις στις 

οποίες είναι συνδικαιούχος? 

B) Επιπλέον, σε περίπτωση κοινού σχήματος το οποίο αποτελείται 

από 3 φυσικά πρόσωπα, ποιος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την 

εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-

publicrealestate.gr και κατ' επέκταση να υποβάλλει την 

προσφορά στο διαγωνισμό? 

 

προϋποθέσεις για τα Φυσικά Πρόσωπα: 

i) Ο λογαριασμός να μην είναι συμπλεκτικός/αδιαίρετος και  

ii) Να μην συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις καταθέσεων των φυσικών 

προσώπων σε εταιρικούς λογαριασμούς, εφόσον δεν συμμετέχει στον 

διαγωνισμό η εταιρεία που εργάζεται το φυσικό πρόσωπο. 

B) Δείτε την απάντηση του ερωτήματος 1 των Διευκρινίσεων επί της 

Διαδικασίας και των Όρων του Διαγωνισμού.  

31.  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων (κοινό σχήμα):  

Α) Είναι αποδεκτό τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας να 

πληρούνται από ένα (1) μόνο εκ των μελών, δηλαδή το ποσοστό 

συμμετοχής του ενός μέλους να καλύπτει το σύνολο της 

ζητηθείσας χρηματοοικονομικής επάρκειας και ως εκ τούτου τα 

λοιπά μέλη να μην παρουσιάσουν καθόλου την 

χρηματοοικονομική τους επάρκεια; 

Β) Αν ναι, σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται η κατάθεση των 

δικαιολογητικών χρηματοοικονομικής επάρκειας μόνο για το 

μέλος που καλύπτει το σύνολο της ζητηθείσας 

χρηματοοικονομικής επάρκειας; 

A) Είναι αποδεκτό εφόσον το κριτήριο χρηματοοικονομικής επάρκειας 

καλύπτεται στο πρόσωπο του Υποψηφίου, ήτοι του Κοινού Σχήματος (ένωσης ή 

κοινοπραξίας). Περαιτέρω δείτε την απάντηση του ερωτήματος 11 των 

Διευκρινίσεων επί της Διαδικασίας και των Όρων του Διαγωνισμού. 

B) Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα το 

άρθρο 4.2 αυτών, σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινού Σχήματος, 

αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στους Γενικούς 

Όρους Διαγωνισμού Δικαιολογητικά Συμμετοχής για έκαστο μέλος του Κοινού 

Σχήματος. Συνεπώς, σε περίπτωση Κοινού Σχήματος/ Ένωσης Προσώπων ή 

Κοινοπραξίας μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα δικαιολογητικά 

χρηματοοικονομικής επάρκειας θα πρέπει να κατατεθούν για καθένα εκ των 

μελών του.  

 

32.   Σε περίπτωση κοινού σχήματος είναι αποδεκτό να συμμετέχει 

μέλος το οποίο συστάθηκε εντός του 2022 και το οποίο δεν 

εισφέρει με ποσοστό στην χρηματοοικονομική επάρκεια που 

ζητείται (δηλαδή η χρηματοοικονομική επάρκεια καλύπτεται στο 

σύνολό της από τα άλλα μέλη); Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την 

παρ. 3.1 των Γενικών Όρων δεν φαίνεται να υπάρχει σχετικό 

κώλυμα. 

 

Ναι είναι αποδεκτό στο σχήμα να συμμετέχει μέλος το οποίο συστάθηκε εντός 

του 2022 και το οποίο δεν εισφέρει με ποσοστό στην χρηματοοικονομική 

επάρκεια που ζητείται, αρκεί να καλύπτονται τα κριτήρια στο πρόσωπο του 

κοινού σχήματος. Περαιτέρω δείτε τις απαντήσεις των ερωτημάτων 11 και 31 

των Διευκρινίσεων επί της Διαδικασίας και των Όρων του Διαγωνισμού.  

 

33.  Έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό Q5389 2022 

για τον Υπέργειο Σταθμό αυτοκινήτων στην Θεσσαλονίκη ο 

Για την Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα 

στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού (βλ. άρθρο 6) αλλά και στους Γενικούς 
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οποίος είχε προθεσμία στις 21/11/2022, και παρατάθηκε για 

05/12/2022 έχουμε το εξής ερώτημα. Όταν ανακοινώθηκε η 

παράταση στις 17/11 είχαμε εκδώσει ήδη από την Τράπεζα 

Πειραιώς με ημερομηνία έκδοσης 11/11 την Εγγυητική Επιστολή 

συμμετοχής, που σύμφωνα με το υπόδειγμά σας, αναφέρεται η 

διάρκεια σε συνάρτηση με την ημερομηνία διεξαγωγής που ήταν 

21/11/2022. Για την έκδοση απαιτούνται έξοδα τα οποία ήδη 

καταβλήθηκαν. Με δεδομένη την ως άνω παράταση του χρόνου 

υποβολής ο οποίος συναρτάται πλήρως με τον χρόνο ισχύος της 

εγγυητικής, αναμένουμε τις οδηγίες σας. 

Όρους (βλ. όρο 2.6 και περ. iii του όρου 4.1).  

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι συμμετέχοντες θα 

προσκομίσουν Εγγύηση Συμμετοχής, ποσού Ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000 €), 

διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στους ισχύοντες Γενικούς Όρους για τους ανοιχτούς 

διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-

publicrealestate.gr, για την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ. 

Εφόσον έχετε προβεί στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής για τη συμμετοχή σας 

στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 των 

από 14.10.2022 Ειδικών Όρων, πριν την ανακοίνωση της ΕΤΑΔ για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού, τότε αυτή θα γίνει αποδεκτή εφόσον αυτή είναι 

διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών από την αρχική ορισθείσα 

ημερομηνία για την υποβολή φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Σε κάθε 

περίπτωση, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, επισημαίνεται ότι η Εγγύηση 

Συμμετοχής πρέπει να παρατείνεται με μέριμνα και έξοδα του Συμμετέχοντος σε 

περίπτωση παράτασης ισχύος της Προσφοράς του.  

34.  1) Η ονομασία από ένα «κοινό σχήμα» μπορεί να είναι π.χ. «ΑΑΑ 

ΑΕ + XXX(όνομα φυσικού προσώπου)», στην περίπτωση που 

θέλει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μια ΑΕ με ποσοστό 50% 

και ένα φυσικό πρόσωπο με το υπόλοιπο 50%?  

2) Η θεώρηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μέσω gov ή μέσω 

ΚΕΠ αρκεί?  

3) Ο ορισμός αντικλήτου στο ιδιωτικό συμφωνητικό είναι 

απαραίτητος? Και εάν ναι, πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικος 

Αθηνών, δεδομένου ότι τα μέλη του σχήματος εδρεύουν στην 

Θεσσαλονίκη?  

4) Μπορώ να βρω υπόδειγμα του ιδιωτικού συμφωνητικού σε 

μορφή word στον ιστότοπο? 

 

1) Η επωνυμία του Κοινού Σχήματος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την οικεία 

νομοθεσία. Η ΕΤΑΔ δεν έχει κάποια προτίμηση επ’ αυτού. Η ονομασία του 

κοινού σχήματος συνήθως απαρτίζεται από την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο 

των μελών που το απαρτίζουν. Για λόγους ταυτοποίησης του κοινού σχήματος, 

η ονομασία θα πρέπει να οριστεί στον Φάκελο Συμμετοχής και σε όλα τα 

έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

2) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική 

αρχή ή τα Κ.Ε.Π. ή μέσω του διαδικτυακού τόπου gov.gr  

3) Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού, είναι 

απαραίτητος ο ορισμός αντικλήτου του Κοινού Σχήματος, ο οποίος θα πρέπει να 

είναι κάτοικος Αθηνών. Περαιτέρω, δείτε την απάντηση των ερωτήματος 6 (3) 

των Διευκρινίσεων επί της Διαδικασίας και των Όρων του Διαγωνισμού.   

4) Η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει προς τους ενδιαφερόμενους υπόδειγμα ιδιωτικού 

συμφωνητικού. Περαιτέρω, δείτε τα αναφερόμενά στο άρθρο 4.2 των Γενικών 

Όρων του Διαγωνισμού σε συνδυασμό με την οικεία νομοθεσία. 
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35.  Για ένα «κοινό σχήμα» στο οποίο συμμετέχει μια Α.Ε. με ποσοστό 

50% και ένα φυσικό πρόσωπο με το υπόλοιπο 50%, μπορούν να 

εκδοθούν 2 εγγυητικές επιστολές, εκ των οποίων η πρώτη να 

είναι αξίας 15.000,00 € στο όνομα της Α.Ε. και η δεύτερη αξίας 

15.000,00 € στο όνομα του φυσικού προσώπου?  

 

Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού και ειδικότερα στον όρο 

4.2 αυτών αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση Κοινού Σχήματος, οι Εγγυητικές 

Επιστολές Συμμετοχής και Συναλλαγής εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και 

καλύπτουν την αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη όλων των 

κοινοπρακτούντων μελών του, τα οποία και αναφέρονται στο σώμα της 

Εγγυητικής Επιστολής, ως εξής: «[Η Τράπεζα εγγυάται υπέρ] του Κοινού 

Σχήματος με την επωνυμία [*] που εδρεύει [*] καθώς και καθενός εκ των 

μελών αυτού, δηλαδή [*κατάλογος κοινοπρακτούντων μελών και 

διεύθυνση/έδρα των*], για χρηματικό ποσό […]». Επίσης, στην περίπτωση 

Κοινού Σχήματος, οι Εγγυήσεις Συμμετοχής και συναλλαγής μπορούν να 

καλύπτονται από περισσότερες της μίας Εγγυητικές Επιστολές, εφ'όσον το 

άθροισμά τους ισούται με το συνολικό ποσό της αντίστοιχης Εγγύησης, 

κατανεμημένο στα μέλη του Κοινού Σχήματος ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής τους σε αυτό. Για κάθε μία από τις επί μέρους Εγγυητικές Επιστολές 

εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα.» 

 

36.  1) Μπορώ να βρω υποδείγματα των Υ.Δ. σε μορφή word στον 

ιστότοπο? 

2) Σχετικά με την Υ.Δ. που αναφέρεται στους ειδικούς όρους 

σελ.6, πρέπει να γίνει ξεχωριστή Υ.Δ. ή μπορεί να ενσωματωθεί 

σε αυτές των παραρτημάτων 1Α & 1Β?  

 

1) Τα υποδείγματα των Υπεύθυνών Δηλώσεων διατίθενται στα παραρτήματα 

των Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

2) Εκάστη Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται να κατατεθεί στο φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής  θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά και να είναι 

σύμφωνα με τα οριζόμενα των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού 

και των Γενικών όρων του Διαγωνισμού.  

 

37.  Η τεχνική έκθεση πρέπει να έχει την υπογραφή μηχανικού ή είναι 

προαιρετική? 

Ναι κρίνεται απαραίτητη η υπογραφή από μηχανικό. Περαιτέρω, δείτε την 

απάντηση των ερωτήματος 23 των Διευκρινίσεων επί της Διαδικασίας και των 

Όρων του Διαγωνισμού.   

 

38.  Παρακαλώ ενημερώστε με για την έκδοση της εγγυητικής διότι το 

Παρακαταθηκών που έκδωσε την εγγυητική δεν μπορεί να 

συμπεριλάβει το κείμενο του παραρτήματος 2 των γενικών όρων.  

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού (βλ. 

άρθρο 6) αλλά και στους Γενικούς Όρους (βλ. όρο 2.6 και περ. iii του όρου 4.1 

και όρο 6.2). Δεδομένου ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βρίσκεται 

μεταξύ των προσώπων που έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν εγγυήσεις σύμφωνα 

με το καθεστώς που το διέπει, γίνεται καταρχήν αποδεκτή από την ΕΤΑΔ η 

προσκόμιση τέτοιας εγγύησης. Περαιτέρω, τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
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εκάστου Υποψηφίου, τα οποία θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, θα 

αξιολογηθούν από την ΕΤΑΔ κατόπιν παρέλευσης της ορισθείσας προθεσμίας 

για την υποβολή των φακέλων Δικαιολογητικών. 

 

39.  Στο ιδιωτικό συμφωνητικό για την σύσταση του κοινού σχήματος 

θα πρέπει να αναφέρεται επωνυμία, έδρα και κεφάλαιο? Ρωτάω 

δεδομένου ότι δεν έχει ιδρυθεί εταιρεία ακόμη και δεν υπάρχει 

επωνυμία. 

 

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

τουλάχιστον όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4.2 των Γενικών Όρων 

Διαγωνισμού. 

40.  α) Σε περίπτωση Κοινού Σχήματος ενός Νομικού κι ενός φυσικού 

προσώπου, οι υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται μόνο από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του κοινού σχήματος?  

β) Για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας τα 

δικαιολογητικά που καταθέτονται, εφόσον πρόκειται για κοινό 

σχήμα νομικού και φυσικού προσώπου, πρέπει να είναι και εκείνα 

που αναφέρονται στο νομικό πρόσωπο και στο φυσικό?   

 

 

α) Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα το 

άρθρο 4.2 αυτών, σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινού Σχήματος, 

αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στους Γενικούς 

Όρους Διαγωνισμού Δικαιολογητικά Συμμετοχής για έκαστο μέλος του Κοινού 

Σχήματος. Συνεπώς, σε περίπτωση Κοινού Σχήματος, ήτοι της ένωσης 

προσώπων, μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, όλες οι Υπευθυνες 

Δηλώσεις  θα πρέπει να κατατεθούν για καθένα εκ των μελών του.  

β) Δείτε τα αναφερόμενα στις απαντήσεις των ερωτημάτων 11 και 31 (Β) των 

Διευκρινίσεων επί της Διαδικασίας και των Όρων του Διαγωνισμού. 

 

Διευκρινήσεις επί θεμάτων Λειτουργίας 

 

1.  Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε στοιχεία για τον κύκλο 

εργασιών του σταθμού (καθαρός και μικτός) το τελευταίο έτος 

(2021). 

 

Τα σχετικά στοιχεία έχουν αναρτηθεί στο πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, που 

έχει δημιουργηθεί και περιλαμβάνονται διαθέσιμες πληροφορίες για το ακίνητο. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόσθετο Πληροφοριακό Υλικό του ακινήτου 

παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αίτημά σας στο info@e-publicrealestate.gr 

ή/και στο largeproperties@hppc.gr. 

 

2.  Στη σελίδα 14 των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού, αναφέρεται 

ότι: «Η ΕΤΑΔ έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης θέσεων με 

τρίτους για στάθμευση αυτοκινήτων εντός του Σταθμού». 

Παρακαλώ ενημερώστε μας αναφορικά με τον αριθμό των 

ενεργών συμβάσεων μίσθωσης θέσεων σε τρίτους καθώς και το 

μηνιαίο τίμημα αυτών. 

 

Στο πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, που έχει δημιουργηθεί και περιλαμβάνονται 

σχετικές πληροφορίες για το ακίνητο, έχει αναρτηθεί πίνακας με τις 

υφιστάμενες ενεργές συμβάσεις μίσθωσης θέσεων σε τρίτους (01.11.2022). Για 

να λάβετε το πρόσθετο Πληροφοριακό Υλικό του ακινήτου παρακαλούμε, όπως 

αποστείλετε το αίτημά σας στο info@e-publicrealestate.gr ή/και στο 

largeproperties@hppc.gr, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση. 
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3.  Στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αριθμό Q5389, διευκρινίστε μας 

παρακαλώ αν το ωράριο λειτουργίας του σταθμού είναι ενδεικτικό 

ή περιοριστικό? Δηλαδή θα μπορούσε να λειτουργεί ο σταθμός 

περισσότερες ώρες από αυτές που αναγράφονται στην είσοδο του 

σταθμού? 

 

Το ισχύον ωράριο Λειτουργίας του Σταθμού είναι ενδεικτικό και όχι 

περιοριστικό.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού 

σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκμίσθωση του Σταθμού για τη λειτουργία, 

διαχείριση και εκμετάλλευσή του ως Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων και 

πάντοτε εντός των επιτρεπόμενων όπως ισχύουν, χρήσεων και όρων και τυχόν 

ειδικών διατάξεων για τη λειτουργία των σταθμών αυτοκινήτων. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συναφθείσες συμβάσεις 

μίσθωσης θέσεων της ΕΤΑΔ με τρίτους για στάθμευση αυτοκινήτων εντός του 

Σταθμού, δεδομένου ότι σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους των από 

14.10.2022 Ειδικών Όρων ορίζεται ότι «…ο Μισθωτής οφείλει να ενημερώσει 

εγγράφως όλους πελάτες/κατόχους μονίμων θέσεων στάθμευσης του Σταθμού 

ότι αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του Σταθμού και ότι στο πλαίσιο αυτό 

αναλαμβάνει και συνεχίζει με τους ίδιους όρους όλες τις υφιστάμενες 

υποχρεώσεις προς αυτούς.». 

 

4.  Θα θέλαμε μια ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό του 

προσωπικού που απασχολείται αυτή τη στιγμή. 

 

Στην παρούσα φάση η ΕΤΑΔ λειτουργεί το σταθμό με 7 εργαζόμενους (5 

υπάλληλοι ταμείου (σε βάρδιες), 1 υπάλληλος καθαριότητας και 1 συντηρητής) 

και 2 διοικητικούς υπαλλήλους με παράλληλα καθήκοντα. Περαιτέρω, 

παρακαλούμε δείτε και τα αναφερόμενα στην απάντηση του ερωτήματος 5 των 

Διευκρινίσεων επί των Θεμάτων Λειτουργίας. 

 

5.  Υπάρχει κάποια υποχρέωση ως προς τον/την ανάδοχο αναφορικά 

με το προσωπικό το οποίο εργαζόταν στο χώρο στάθμευσης πριν 

τη διενέργεια του διαγωνισμού και μέχρι την κατακύρωση στον 

ανάδοχο; Δηλαδή θα απαιτηθεί η μεταβίβαση του προσωπικού ή 

λόγω του διαγωνισμού διακόπτεται η προηγούμενη σχέση 

μισθοδοσίας και ο ανάδοχος δύναται να επιλέξει εξ αρχής το 

προσωπικό το οποίο θα εργασθεί στο συγκεκριμένο σταθμό 

αυτοκινήτων; 

Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση του αναδόχου ως προς το προσωπικό που 

λειτουργεί αυτή τη στιγμή τον Σταθμό. 

6.  Ο νέος μισθωτής στου χώρου θα δεσμεύεται από την τρέχουσα 

τιμολογιακή πολιτική του σταθμού, ή θα έχει το ελεύθερο να την 

διαμορφώνει κατά το δοκούν κατά τη διάρκεια της μισθωτικής 

περιόδου? Θα χρειάζεται έγκριση της ΕΤΑΔ για αλλαγή 

H ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του Σταθμού της ΕΤΑΔ είναι ενδεικτική και σε 

καμία περίπτωση περιοριστική για τον ανάδοχο. Επίσης, η ΕΤΑΔ δεν θα εγκρίνει 

τις αλλαγές στους τιμοκαταλόγους.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Μισθωτής θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συναφθείσες 

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

 

συμβάσεις μίσθωσης θέσεων της ΕΤΑΔ με τρίτους για στάθμευση αυτοκινήτων 

εντός του Σταθμού, έως τη λήξη αυτών, δεδομένου ότι σύμφωνα και με τους 

λοιπούς όρους των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων ορίζεται ότι «…ο Μισθωτής 

οφείλει να ενημερώσει εγγράφως όλους πελάτες/κατόχους μονίμων θέσεων 

στάθμευσης του Σταθμού ότι αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του Σταθμού και 

ότι στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει και συνεχίζει με τους ίδιους όρους όλες τις 

υφιστάμενες υποχρεώσεις προς αυτούς.». 

 

7.  Παρακαλώ ενημερώστε μας αναφορικά με το καθεστώς 

δημοτικών τελών του εν λόγω ακινήτου. Ο Ανάδοχος του έργου 

θα πρέπει να καταβάλλει δημοτικά τέλη και αν ναι ποιο 

είναι το απαιτούμενο ποσό καταβολής? 

Στους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Η 

μεταφορά των συνδέσεων ΟΚΩ στο όνομα της επιχείρησης του Μισθωτή θα 

γίνει με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του Μισθωτή. Ο Μισθωτής είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, 

καθώς και τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη και εν γένει δαπάνες που κατά νόμο 

τον βαρύνουν.».  

Σας γνωρίζουμε ότι στο πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, που έχει δημιουργηθεί 

και περιλαμβάνονται διαθέσιμες πληροφορίες για το ακίνητο, έχουν αναρτηθεί 

λογαριασμοί παροχής ενέργειας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 

01.05.2022 έως 31.08.2022, όπου ενδεικτικά εμφαίνονται τα δημοτικά τέλη. 

Σημειώνεται ότι όλα τα τέλη και οι φόροι που εμπεριέχονται στους 

λογαριασμούς ρεύματος των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται, κατά 

περίπτωση, από τους οικείους Δήμους.   

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόσθετο Πληροφοριακό Υλικό του ακινήτου 

παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αίτημά σας στο info@e-publicrealestate.gr 

ή/και στο largeproperties@hppc.gr. 

 

8.  1. Τι δημοτικά τέλη βαρύνουν το ακίνητο; 

2. Εάν υπάρχει ένας ενδεικτικός λογαριασμός ρεύματος και αν 

μπορεί να μας αποσταλεί. 

3. Τι συμβάσεις υπάρχουν σε ισχύ με τους υπάρχοντες πελάτες 

του σταθμού που πρέπει να τηρηθούν με βάση τους όρους του 

διαγωνισμού. 

Πόσες είναι, η διάρκεια αυτών και το αντίτιμο που πληρώνουν. 

4. Πόσο ήταν ο κύκλος εργασιών τα 3 τελευταία έτη και αν 

1) Δείτε τα αναφερόμενα στην απάντηση του ερωτήματός 7 των Διευκρινίσεων 

επί των Θεμάτων Λειτουργίας. 

2) Δείτε τα αναφερόμενα στην απάντηση του ερωτήματός 7 των Διευκρινίσεων 

επί των Θεμάτων Λειτουργίας. 

3) Δείτε τα αναφερόμενα στις απαντήσεις των ερωτημάτων 2, 3 και 6 των 

Διευκρινίσεων επί των Θεμάτων Λειτουργίας συνδυαστικά με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 19 (Λοιποί Όροι) των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων του 

Διαγωνισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις του Μισθωτή έναντι τρίτων. 
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υπάρχει ισολογισμός. 

 

4) Το Υποκατάστημα δεν εξάγει αυτόνομο οικονομικό αποτέλεσμα και ως εκ 

τούτου δεν υπάρχουν Ισολογισμοί ωστόσο παρέχονται βασικά στοιχεία για τα 

έσοδα και τις δαπάνες του σταθμού (δείτε τα αναφερόμενα στην απάντηση του 

ερωτήματός 1 των Διευκρινίσεων επί των Θεμάτων Λειτουργίας). 

 

9.  Στο άρθρο 19 αναφέρεται: «Ο Μισθωτής είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, 

καθώς και τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη και εν γένει δαπάνες 

που κατά νόμο τον βαρύνουν». Παρακαλούμε όπως μας 

κοινοποιήσετε στοιχεία σχετικά με το εύρος των δημοτικών 

τελών, καθώς και αντίγραφο λογαριασμών ΔΕΚΟ (ή κοινοποίηση 

των κρίσιμων μόνο στοιχείων αυτών) του τελευταίου 4μήνου. 

 

Δείτε τα αναφερόμενα στην απάντηση του ερωτήματός 7 των Διευκρινίσεων επί 

των Θεμάτων Λειτουργίας. 

 

10.  Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με κάποια από τα 

λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως έξοδα προσωπικού, 

έσοδα επιχείρησης και λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, νερό κ.τ.λ.) 

 

Όλες οι διαθέσιμες για το ακίνητο πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πρόσθετο 

πληροφοριακό υλικό. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόσθετο 

Πληροφοριακό Υλικό του ακινήτου παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αίτημά 

σας στο info@e-publicrealestate.gr ή/και στο largeproperties@hppc.gr. 

 

11.  Θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε για το πόσες θέσεις 

είναι μισθωμένες με δέσμευση συμφωνητικού, για πόσο χρονικό 

διάστημα και αν οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει να τηρηθούν και 

από το νέο μισθωτή. 

 

Δείτε τις απαντήσεις του ερωτήματος 2, 3, 6 και 8 των Διευκρινίσεων επί των 

Θεμάτων Λειτουργίας.  

12.  Στο αρχείο (πληροφοριακό έντυπο) ενεργές συμβάσεις, υπάρχει 

εγγραφή τελευταία ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 3500 € σύμβαση 70 

αυτοκίνητα μέχρι 30/11/2023 

Ερώτημα: 3.500 € είναι το ετήσιο έσοδο για πάρκινγκ 70 

αυτοκινήτων μέχρι 30/11/2023? Με ποιόν είναι η εν λόγω 

σύμβαση και μπορεί να τροποποιηθεί? 

 

Το ποσό των 3.500 €, που αναγράφεται στον αναρτημένο, στο πρόσθετο 

πληροφοριακό υλικό, πίνακα με τις υφιστάμενες ενεργές συμβάσεις κατά την 

01.11.2022 μίσθωσης θέσεων σε τρίτους, είναι το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 

για τη σύμβαση 70 αυτοκινήτων (ισχύς σύμβασης έως 30.11.2023), και όχι το 

ετήσιο. Επιπλέον, δείτε και τα αναφερόμενα στις απαντήσεις των ερωτημάτων 

2, 3, 6 και 11 των Διευκρινίσεων επί των Θεμάτων Λειτουργίας. 

Επιπλέον, στην παρούσα φάση του διαγωνισμού, αναφορικά με τις ενεργές 

συμβάσεις μίσθωσης θέσεων σε τρίτους, κρίνεται απαραίτητη μόνο η 

γνωστοποίηση, προς τους Υποψήφιους, των εξής στοιχείων: o αριθμός των 

ενεργών συμβάσεων μίσθωσης θέσεων σε τρίτους και το μηνιαίο τίμημα αυτών, 

και επισημαίνεται ότι δεν δίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά 
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με τα στοιχεία τρίτων, ήτοι των αντισυμβαλλόμενων με την ΕΤΑΔ. Περαιτέρω 

στοιχεία για αυτές θα γνωστοποιηθούν μόνο στον Ανάδοχο. 

Σημειώνεται ότι ο Μισθωτής αναλαμβάνει και συνεχίζει με τους ίδιους όρους 

όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τους πελάτες/κατόχους μονίμων 

θέσεων στάθμευσης του Σταθμού.  

 

13.  Μετά την ανάθεση του έργου, πως θα γίνει η διαχείριση του 

εσόδου για τους μηνιαίους πελάτες που έχουν κάνει 

προπληρωμή? πχ αν κάποιος έχει προπληρώσει για 12 μήνες, και 

η ανάθεση του έργου στον νέο μισθωτή γίνει τον 8ο μήνα, το 

έσοδο των υπολειπόμενων 4 μηνών που έχει προεισπραχθεί από 

την ΕΤΑΔ , θα αποδοθεί στο νέο ανάδοχο του έργου? 

 

Στους Λοιπούς Όρους (άρθρο 19-παρ. 21) των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων 

του Διαγωνισμού αναφέρεται: «Η Εκμισθώτρια οφείλει να αποδώσει στη 

Μισθώτρια τυχόν προεισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από την ημερομηνία 

παράδοσης του Μισθίου και μετά, όπως αντίστοιχα η Μισθώτρια θα πρέπει να 

αποδώσει ποσά τα οποία τυχόν εισπράξει από την ημερομηνία παράδοσης του 

Μισθίου και μετά αλλά αφορούν την περίοδο μέχρι την παράδοση. Τα ανωτέρω 

θα εξειδικευθούν στο κείμενο της σύμβασης.».  

Συνεπώς, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, σε περίπτωση τυχόν προεισπραχθέντων 

εσόδων, που αφορούν το διάστημα από την ημερομηνία παράδοσης του 

Μισθίου και μετά, η ΕΤΑΔ οφείλει να τα αποδώσει στη Μισθώτρια. Αντίστοιχα, 

σε περίπτωση που η Μισθώτρια τυχόν εισπράξει ποσά από την ημερομηνία 

παράδοσης του Μισθίου και μετά, αλλά αφορούν την περίοδο μέχρι την 

παράδοση, πρέπει να τα αποδώσει στην ΕΤΑΔ. 

 

14.  Στο άρθρο «Λοιποί Όροι» των ειδικών όρων του διαγωνισμού και 

ειδικότερα στο σημείο της τελευταίας παραγράφου της σελ. 14 

προβλέπεται «Η Εκμισθώτρια οφείλει να αποδώσει στη Μισθώτρια 

τυχόν προεισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από την 

ημερομηνία παράδοσης του Μισθίου και μετά, όπως αντίστοιχα η 

Μισθώτρια θα πρέπει να αποδώσει ποσά τα οποία τυχόν εισπράξει 

από την ημερομηνία παράδοσης του Μισθίου και μετά αλλά 

αφορούν την περίοδο μέχρι την παράδοση. Τα ανωτέρω θα 

εξειδικευθούν στο κείμενο της σύμβασης». Παρακαλούμε, 

δεδομένου ότι  είναι υψηλής οικονομικής σπουδαιότητας, να 

διευκρινιστούν τα παρακάτω: α) το απώτατο χρονικό περιθώριο 

εντός του οποίου πρέπει να αποδοθούν τα εν λόγω ποσά από τα 

δύο μέρη εκατέρωθεν, β) αν τα ποσά που θα αποδοθούν από την 

ΕΤΑΔ στην Ανάδοχο – Μισθώτρια θα αποδοθούν ως 

α) Το χρονικό όριο θα προκύψει κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των δύο 

μερών κατά το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

β) Για την απόδοση τυχόν προεισπραχθέντων εσόδων θα εκδοθούν τα 

απαραίτητα παραστατικά πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και σύμφωνα με την 

οικεία νομοθεσία. 
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προεισπράχθηκαν δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή όχι. 

 

15.  Στο άρθρο «Λοιποί Όροι» των ειδικών όρων του διαγωνισμού και 

ειδικότερα στο σημείο της προτελευταίας παραγράφου της σελ. 

14 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Η ΕΤΑΔ έχει συνάψει 

συμβάσεις μίσθωσης θέσεων με τρίτους για στάθμευση 

αυτοκινήτων εντός του Σταθμού. Από την ημέρα παραλαβής του 

Μισθίου, ο Μισθωτής … αναλαμβάνει και συνεχίζει με τους ίδιους 

όρους όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις προς αυτούς. Τα 

δικαιώματα της ΕΤΑΔ, από την ημέρα παραλαβής του μισθίου θα 

εκχωρηθούν στη Μισθώτρια. .. Συνεπώς, ο Μισθωτής 

αναλαμβάνει να συνάψει τροποποιητικές συμβάσεις, σύμφωνα με 

τις οποίες θα μεταβιβάζονται όλα τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες μισθώσεις των 

θέσεων από την ΕΤΑΔ στο Μισθωτή από την ημέρα παραλαβής 

του μισθίου.». Από τα έγγραφα που μας χορηγήθηκαν από την 

ΕΤΑΔ, παρατηρήθηκε ότι κάποιες θέσεις (70) μισθώθηκαν για ένα 

έτος και μάλιστα σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη του ισχύοντος 

τιμοκαταλόγου του Σταθμού Στάθμευσης (δηλαδή έναντι ποσού 

3500€ που μεταφράζεται σε 4,16€ μηνιαίως ανά όχημα).  

Ερωτάται εάν σε όσες περιπτώσεις για τον οποιοδήποτε λόγο 

έχουν μισθωθεί ή θα μισθωθούν θέσεις είτε σε διάρκεια που δεν 

προβλέπεται είτε σε τιμή εκτός τιμοκαταλόγου (δηλαδή 

προδήλως ασύμφορες για τον Ανάδοχο), μπορεί εν συνεχεία ο 

Ανάδοχος – Μισθωτής να καταγγείλει άμεσα τις εν λόγω 

συμβάσεις; 

 

 

Δείτε τα αναφερόμενα στις απαντήσεις των ερωτημάτων 2, 3, 6, 8, 11 και 12 

των Διευκρινίσεων επί των Θεμάτων Λειτουργίας. Το ανωτέρω ποσό των 3.500 

€  για τη σύμβαση 70 θέσεων είναι το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι 50 € ανά 

όχημα και μήνα και όχι 4,16 €. 

 

O Μισθωτής αναλαμβάνει και συνεχίζει με τους ίδιους όρους όλες τις 

υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τους πελάτες/κατόχους μονίμων θέσεων 

στάθμευσης του Σταθμού.  

 

Διευκρινήσεις επί Τεχνικών Θεμάτων 

 

1.  Στη σελίδα 7 των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού γίνεται 

αναφορά στο απαιτούμενο περιεχόμενο του Υποφακέλου Β’. 

Παρακαλώ διευκρινίστε μας κατά πόσον το πλάνο εργασιών που 

θα περιγράφονται στη ζητούμενη τεχνική έκθεση είναι δεσμευτικό 

Σύμφωνα με τους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού ο 

ανάδοχος θα αναλάβει τις δαπάνες για την ανακαίνιση/αναβάθμιση και 

λειτουργία του ακινήτου με βάση την ήδη πραγματοποιθείσα δόμηση. 

Περαιτέρω, έκαστος συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλει, 
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ως προς την υλοποίησή του από τον υποψήφιο Ανάδοχο.  μεταξύ άλλων, Τεχνική Έκθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8-

Υποφάκελος Β’ η οποία δεν θα αξιολογείται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Επίσης, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους (άρθρο 19-παρ. 3) αυτών 

ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην, με αποκλειστική ευθύνη, επιμέλεια και 

δαπάνες του, εκτέλεση και ολοκλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης στο μίσθιο, το 

οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του 

ακινήτου και με την εν γένει και ειδική νομοθεσία που διέπει το ακίνητο και 

αφού έχει προηγηθεί η έγκριση της ΕΤΑΔ, χωρίς η τελευταία να αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την έγκριση του σχεδίου ανάπτυξης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς, δεν είναι δεσμευτικό το πλάνο που θα κατατεθεί. 

  

2.  Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες 

ανακαίνισης/αναβάθμισης του ακινήτου που θα πρέπει να γίνουν 

ή είναι στην ευχέρεια του αναδόχου; 

Δείτε τα αναφερόμενα στην απάντηση του ερωτήματός 1 των Διευκρινίσεων επί 

Τεχνικών Θεμάτων. 

 

3.  Στη σελίδα 13 των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού, αναφέρεται 

ότι: «Οποιαδήποτε επισκευαστική εργασία γίνει….. όπως και κάθε 

τι που έχει ενωθεί με το Μίσθιο και αποτελεί συστατικό αυτού ή 

δεν μπορεί να αποχωριστεί χωρίς βλάβη αυτού, θα παραμείνει 

προς όφελος του Μίσθιου και θα περιέρχεται στην εκμετάλλευση 

της Εκμισθώτριας, χωρίς να γεννά κανένα δικαίωμα αφαίρεσης ή 

αποζημίωσης της Μισθώτριας, ούτε κατά τις διατάξεις περί 

αδικαιολόγητου πλουτισμού ή άλλες συναφείς διατάξεις.». 

Επίσης, αμέσως παρακάτω αναφέρεται ότι: «Τυχόν εξοπλισμός 

για τη λειτουργία της επιχείρησης του Μισθωτή θα πρέπει να 

αποσυρθεί από το ακίνητο με τη λήξη της μίσθωσης, με έξοδα 

και μέριμνα του μισθωτή, εφόσον ζητηθεί από την εκμισθώτρια». 

Σε περίπτωση που ο Μισθωτής τοποθετήσει νέο εξοπλισμό 

στάθμευσης (τερματικά εισόδου-εξόδου, μπάρες, αυτόματα 

ταμεία κ.λπ), θα μπορεί να τον αφαιρέσει με την λήξη της 

μίσθωσης, ή θα πρέπει να μείνει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ? 

Παρακαλώ διευκρινίστε. 

 

Ο ανωτέρω αναφερόμενος εξοπλισμός στάθμευσης (τερματικά εισόδου-εξόδου, 

μπάρες, αυτόματα ταμεία) αν έχει ενωθεί με το μίσθιο και αποτελεί συστατικό 

αυτού ή δεν μπορεί να αποχωριστεί χωρίς βλάβη αυτού, παραμείνει προς 

όφελος του Μίσθιου και συνεπώς δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί εκτός αν αυτό 

ζητηθεί από την Εκμισθώτρια. 

 

4.  Το ακίνητο εκμισθώνεται as is, where is. Περιλαμβάνεται στη 

μίσθωση σύστημα/εξοπλισμός σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων 

Στη μίσθωση περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός/σύστημα εισόδου που αυτή τη 

στιγμή είναι εγκατεστημένος στο σταθμό αυτοκινήτων. Το ακίνητο θα 
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(τερματικά εισόδου εξόδου, μπάρες, αυτόματα ταμεία κ.τ.λ.)? εκμισθωθεί ως έχει και ευρίσκεται μαζί με τον εξοπλισμό του που αφορά 

αποκλειστικά τη λειτουργία του πάρκινγκ πλην κάποιων ηλεκτρονικών 

συσκευών, όπως ενδεικτικά έχουν αναρτηθεί στο πρόσθετο Πληροφοριακό 

Υλικό του ακινήτου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόσθετο Πληροφοριακό 

Υλικό του ακινήτου παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αίτημά σας στο info@e-

publicrealestate.gr ή/και στο largeproperties@hppc.gr. 

 

5.  Σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του ανωτέρω Διαγωνισμού και 

ειδικότερα στο άρθρο 8 αυτών αναφορικά με το περιεχόμενο του 

Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τον Υποφάκελο Β’ 

αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό υποβάλει και 

τεχνική έκθεση με τις εργασίες που προτίθεται να 

πραγματοποιήσει στο ακίνητο με σκοπό την 

ανακαίνιση/αναβάθμιση και λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό 

υπάρχει κάποιο στοιχείο επικοινωνίας υπευθύνου, με τον οποίο 

θα μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί αυτοψία του χώρου και να μπορεί να συνταχθεί 

σχετική Τεχνική Έκθεση σε συνέχεια της εν λόγω αυτοψίας; 

 

Για τον προγραμματισμό επίσκεψης στο Σταθμό Αυτοκινήτων παρακαλούμε 

όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Σταθμού, κ. Κωνσταντίνο Καραΐσκο 

με στοιχεία επικοινωνίας 2310566489, 6974300084. 

 

6.  Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

του κτιρίου (κατόψεις, όψεις, τομές), προκειμένου να είμαστε σε 

θέση να συντάξουμε τα φωτορεαλιστικά σχέδια της 

προτεινόμενης ανάπτυξης, όπως απαιτείται για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό.  

 

Όλες οι διαθέσιμες για το ακίνητο πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πρόσθετο 

πληροφοριακό υλικό. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόσθετο 

Πληροφοριακό Υλικό του ακινήτου παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αίτημά 

σας στο info@e-publicrealestate.gr ή/και στο largeproperties@hppc.gr. 

 

7.  Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού στη στέγη του 

ακινήτου? 

Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην, με αποκλειστική ευθύνη, επιμέλεια 

και δαπάνες του, εκτέλεση και ολοκλήρωση του σχεδίου ανάπτυξης στο μίσθιο, 

το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους και περιορισμούς δόμησης 

του ακινήτου και με την εν γένει και ειδική νομοθεσία που διέπει το ακίνητο και 

αφού έχει προηγηθεί η έγκριση της ΕΤΑΔ, χωρίς η τελευταία να αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την έγκριση του σχεδίου ανάπτυξης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς, η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκού από 

τον ανάδοχο θα πρέπει να εξετασθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες αφού έχει λάβει 

την έγκριση από την ΕΤΑΔ.  
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8.  Υφίστανται σχέδια του κτιρίου σε μορφή dwg ή σε κάποια 

ηλεκτρονική μορφή απεικόνισης 3D; 

Δεν υπάρχουν στο αρχείο της ΕΤΑΔ σχέδια αυτή της μορφής. 

 

9.  Όπως ενημερώθηκα από τον υπεύθυνο, οι τουαλέτες 

λειτουργούν μέχρι το 2ο όροφο. Από εκεί και πάνω είναι όλες 

εκτός λειτουργίας. Υποχρεούται ο νέος διαχειριστής να τις 

επιδιορθώσει ή όχι? 

Το ίδιο ισχύει και για το δώμα στον 7ο όροφο όπου σε κάποια 

σημεία έχει χαλάσει η μόνωση και περνάνε νερά στην οροφή του 

6ο ορόφου. Ο υποψήφιος διαχειριστής υποχρεούται να 

επισκευάσει το πρόβλημα? 

Σύμφωνα με τους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού ο 

ανάδοχος θα αναλάβει τις δαπάνες για την ανακαίνιση/αναβάθμιση και 

λειτουργία του ακινήτου με βάση την ήδη πραγματοποιθείσα δόμηση. Συνεπώς, 

ο Μισθωτής θα πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε εργασία με σκοπό την 

ανακαίνιση/αναβάθμιση του ακινήτου. Περαιτέρω, πρέπει να ληθφούν υπόψη 

και τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 (Λοιποί Όροι) των από 14.10.2022 Ειδικών 

Όρων του Διαγωνισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις του Μισθωτή για τη 

λειτουργία και συντήρηση του Μισθίου, σύμφωνα πάντα με την εν γένει και 

ειδική νομοθεσία που διέπει το ακίνητο. Ειδική μνεία γίνεται στο ότι ο Μισθωτής 

θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τα ειδικότερα προβλεπόμενα από 

τη Νομοθεσία για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ (π.χ. ΕΛΟΤ 1439:2013 

«Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις») για 

το για το κτίριο και να επιδιώκει ενεργειακή πιστοποίηση υψηλής κλάσης, κατά 

διεθνές σύστημα πιστοποίησης (π.χ. LEED, BREEAM κ.α.).  

 

Διευκρινήσεις επί του Μισθώματος 

 

1.  Στο άρθρο 13.2 αναφέρεται: «Επιπλέον, ο Μισθωτής θα 

καταβάλλει στην ΕΤΑΔ ετησίως, πέραν του ως άνω ετήσιου 

παγίου μισθώματος, και Ποσοστιαίο Αντάλλαγμα το οποίο θα 

ισούται με ποσοστό 35% επί του υπερβαίνοντος ποσού, για 

Ετήσιο Κύκλο Εργασιών του Μισθωτή, άνω των 650.000 €, όπως 

αναλύεται παρακάτω». Με τον όρο «Ετήσιο Κύκλο Εργασιών» 

εννοείτε τον κύκλο εργασιών άνευ ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ; 

Δηλαδή, το ποσοστιαίο αντάλλαγμα που θα καταβάλλεται στην 

ΕΤΑΔ θα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ή επί των μικτών 

κερδών; 

Στους από 14.10.2022 Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού και ειδικότερα στο 

άρθρο 14 αυτών  αναφέρεται ότι «Το Ποσοστιαίο Αντάλλαγμα θα καταβάλλεται 

όταν, βάσει των επίσημων οριστικών Οικονομικών Καταστάσεων του Μισθωτή, 

ο κύκλος εργασιών της προηγούμενης χρήσης υπερβαίνει το ποσό των 650.000 

€, επί του υπερβαίνοντος, τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών, ποσού [δηλαδή 

παραδείγματος χάριν για Κύκλο εργασιών 700.000 € το Ποσοστιαίο Αντάλλαγμα 

θα ανέλθει σε (700.000 - 650.000 €) x 35% = 17.500 €]. Το Ποσοστιαίο 

Αντάλλαγμα θα καταβάλλεται ολόκληρο σε χρόνο που θα εξειδικευτεί κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η 

Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από το οποίο αντιστοιχεί αυτό.». 

Συνεπώς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους από 14.10.2022 Ειδικούς Όρους 

του διαγωνισμού, διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστιαίου 

ανταλλάγματος θα λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της προηγούμενης 

χρήσης βάσει των επίσημων οριστικών Οικονομικών Καταστάσεων του 
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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. 

 

 

Μισθωτή, όπως αναγράφεται στο πεδίο «κύκλος εργασιών» των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας αποκλειστικού σκοπού που θα συσταθεί από τον 

ανάδοχο (βλ. άρθρο 11 των Ειδικών Όρων). 

 

Διευκρινήσεις επί των Ασφαλίσεων 

 

1.  Με βάση την παράγραφο "18. Ασφαλίσεις" της προκήρυξης, που 

αναφέρει ότι: "Ο Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δικές 

του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, το 

μίσθιο και τις εν γένει εγκαταστάσεις αυτού επ’ ονόματι και για 

λογαριασμό της ΕΤΑΔ, σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με 

ασφαλιστήριο περιουσίας έναντι κατονομαζόμενων κινδύνων 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναντι σεισμού, πυρκαγιάς, 

πλημμύρας κ.λπ.), από την παραλαβή του μισθίου η οποία θα 

ισχύει για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης." 

 

Βάσει του παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας παρέχετε 

πληροφορίες σχετικά με την αξία του ακινήτου ώστε να 

υπολογίσουμε το κόστος του ασφαλίστρου. 

 

Η εξειδίκευση των όρων που αφορούν στις ασφαλίσεις του μισθίου, πέραν των 

ήδη αναφερομένων στο άρθρο 18 των από 14.10.2022 Ειδικών Όρων 

Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης με 

τον ανάδοχο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ΕΤΑΔ έχει συνάψει ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο περιουσίας ασφαλιστικού ποσού 11 εκ. ευρώ για το ακίνητο (κτίριο 

10,8 εκ. ευρώ και περιεχόμενο 200 χιλ. ευρώ). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση 

έκαστος Ενδιαφερόμενος για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό τεκμαίρεται και 

συνομολογείται ότι έχει διεξάγει τη δική του έρευνα και ανάλυση των στοιχείων 

σχετικά με το Ακίνητο, με τη συνδρομή δικών του συμβούλων. 
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