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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΚΑ ΣΔΑΡΩΝ (14) ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ.» (απιθμόρ Γ.Δ.ΜΗ. 

239301000, ΑΦΜ 094004293),  

Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ ΤΠΑΥΘΔΙ ΣΗΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

(ΑΡΘΡΑ 68 ΔΠ. ΣΟΤ Ν. 4307/2014) 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη: 

1. Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκόλ 725/08.03.2018 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 

(Δθνπζία Γηθαηνδνζία) ε ΔΝΑΔ ππήρζε ζηελ δηαδηθαζία εηδηθήο δηαρείξηζεο ησλ άξζξσλ 68επ. 

ηνπ λ. 4307/2014. Με ηελ ίδηα απόθαζε δηνξίζζεθε εηδηθόο δηαρεηξηζηήο ηεο ν Κσλζηαληίλνο 

Μαξγαξίηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 4307/2014.  

 

2. Η σο άλσ απόθαζε δεκνζηεύζεθε λνκίκσο ζε πεξίιεςε ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών 

(Γ.Δ.ΜΗ.) ζηηο 9 Μαξηίνπ 2018, κε Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο (ΚΑΚ) 1345215, δπλάκεη ηεο 

ζρεηηθήο ππ’ αξ. πξση. 2283/09.03.2018 αλαθνίλσζήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 71 παξ. 4 ηνπ λ. 4307/2014.     

 

3. Σελ 9ε Μαξηίνπ 2018 εγθαηαζηάζεθε ν εηδηθόο δηαρεηξηζηήο ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη 

εθθίλεζε ακειιεηί ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία ζύληαμεο έθζεζεο απνγξαθήο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ΔΝΑΔ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4307/2014.   

 

4. Με ηελ από 03.05.2018 Πξνζσξηλή Γηαηαγή ηεο Πξνέδξνπ Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, εθδνζείζα επί 

ηεο από 25.04.2018 (κε γεληθό αξηζκό θαηάζεζεο 40536/2018 θαη εηδηθό αξηζκό θαηάζεζεο 

1671/2018) αίηεζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, δηεηάρζε ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή (θαη ήδε απνβηώζαληνο) θαη ν νξηζκόο ηνπ 

Υξηζηόδνπινπ εθέξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ σο πξνζσξηλνύ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή  (εθεμήο ν 

«Διδικόρ Γιασειπιζηήρ») έσο ηελ ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο. Η σο άλσ Πξνζσξηλή 

Γηαηαγή δεκνζηεύζεθε λνκίκσο ζην ΓΔΜΗ ζηηο 07 Μαΐνπ 2018, κε ΚΑΚ 1379909, δπλάκεη ηεο 

ππ’ αξ. πξση. 3841/07.05.2018 αλαθνίλσζήο ηνπ.   

 

5. Δλ ζπλερεία, θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 07.06.2018, θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθε ε σο άλσ αίηεζε 

αληηθαηάζηαζεο, απνθαζίζηεθε ε δηαηήξεζε ηεο σο άλσ Πξνζσξηλήο Γηαηαγήο, έσο ηελ 

έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο αίηεζεο αληηθαηάζηαζεο. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 

απνζπάζκαηνο ηνπ ζρεηηθνύ πηλαθίνπ εγγξαθήο πνιηηηθώλ ππνζέζεσλ (ΡΑ) ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ (Δθνπζία Γηθαηνδνζία), δεκνζηεύζεθε λνκίκσο ζην Γ.Δ.ΜΗ ζηηο 13 Ινπλίνπ 2018, κε 

ΚΑΚ 1402551 δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 4887/13.06.2018 αλαθνίλσζήο ηνπ. 

 

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68επ. ηνπ Ν. 4307/2014. 

Ο εηδηθόο δηαρεηξηζηήο ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ δέθα ηέζζεξεηο (14) Αλεμάξηεηνπο Γεκόζηνπο Πιεηνδνηηθνύο 

Γηαγσληζκνύο γηα ηελ εθπνίεζε αθηλήησλ ηεο ππό εηδηθή δηαρείξηζε αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ππό εηδηθή δηαρείξηζε» (εθεμήο νη «Γιαγυνιζμοί») θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηυν ακινήηυν ςπ’ απ. 1 και 15 

ηηρ ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 1») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε δύν (2) γεσηεκαρίσλ, πνπ θέξνπλ αξίζκεζε 1 

θαη 15, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύνολο ησλ αθηλήησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνύ 1. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κόλν γηα ην έλα από ηα δύν αθίλεηα, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, νθείινπλ λα δειώζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ρσξηζηή ηηκή γηα θάζε 

έλα από ηα εθπνηνύκελα αθίλεηα κε ηνλ παξόληα δηαγσληζκό. Πξνζθνξέο πνπ δελ 

πεξηέρνπλ ρσξηζηή ηηκή γηα θάζε αθίλεην, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 2 ηηρ ςπό 

ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 2») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ελόο (1) γεσηεκαρίνπ, κε ην ελ απηώ θηίζκα, 

πνπ θέξεη αξίζκεζε 2, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

3. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηυν ακινήηυν ςπ’ απ. 3Α, 3Β  

και 16 ηηρ ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 3») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ηξηώλ (3) γεσηεκαρίσλ (2 νηθνπέδσλ θαη ελόο 

γεσηεκαρίνπ), πνπ θέξνπλ αξίζκεζε 3Α, 3Β θαη 16, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύνολο ησλ αθηλήησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνύ 3. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κόλν γηα ην έλα από ηα ηξία αθίλεηα, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, νθείινπλ λα δειώζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ρσξηζηή ηηκή γηα θάζε 

έλα από ηα εθπνηνύκελα αθίλεηα κε ηνλ παξόληα δηαγσληζκό. Πξνζθνξέο πνπ δελ 

πεξηέρνπλ ρσξηζηή ηηκή γηα θάζε αθίλεην, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 4 ηηρ ςπό 

ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 4») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ελόο (1) γεσηεκαρίνπ κε ηζόγεηα νηθεία, πνπ 

θέξεη αξίζκεζε 4, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

5. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 5 ηηρ ςπό 

ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 5») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε κίαο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, κε πνζνζηό 

ζπγθπξηόηεηαο επί ηνπ γεσηεκαρίνπ 236/1000, πνπ θέξεη αξίζκεζε 5, όπσο εηδηθόηεξα 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

6. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 6 ηηρ ςπό 

ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 6») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε κίαο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, κε πνζνζηό 

ζπγθπξηόηεηαο επί ηνπ γεσηεκαρίνπ 238/1000, πνπ θέξεη αξίζκεζε 6, όπσο εηδηθόηεξα 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

7. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 7 ηηρ ςπό 

ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 7») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ελόο (1) γεσηεκαρίνπ κε ηζόγεηα νηθεία, πνπ 

θέξεη αξίζκεζε 7, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

8. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 8 ηηρ ςπό 

ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 8») 
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Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ελόο (1) γεσηεκαρίνπ, πνπ θέξεη αξίζκεζε 8, 

όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

9. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 9 ηηρ ςπό 

ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 9») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ελόο (1) γεσηεκαρίνπ κε ηζόγεηα νηθεία, πνπ 

θέξεη αξίζκεζε 9, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

10. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 10 ηηρ 

ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 10») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ελόο (1) νηθνπέδνπ, κεηά ησλ ελ απηώ 

θηηζκάησλ, έξγσλ, δέλδξσλ θιπ., πνπ θέξεη αξίζκεζε 10, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη 

ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

11. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 11 ηηρ 

ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 11») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε ελόο (1) γεσηεκαρίνπ, πνπ θέξεη αξίζκεζε 11, 

όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.  

12. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 12 ηηρ 

ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 12») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε πνζνζηνύ ζπληδηνθηεζίαο 11/15 εμ αδηαηξέηνπ 

επί θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο, πνπ θέξεη αξίζκεζε 12, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία θηεκαηνγξάθεζεο, ηα 

ππόινηπα 4/15 θέξνληαη σο ηδηνθηεζία αγλώζησλ. 

13. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 13 ηηρ 

ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 13») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε πνζνζηνύ ζπληδηνθηεζίαο 11/15 εμ αδηαηξέηνπ 

επί νηθνπέδνπ (ζύκθσλα κε ηνλ ηίηιν θηήζεο) ή επί θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο (ζύκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία θηεκαηνγξάθεζεο), πνπ θέξεη αξίζκεζε 13, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία θηεκαηνγξάθεζεο, ηα 

ππόινηπα 4/15 θέξνληαη σο ηδηνθηεζία αγλώζησλ. 

14. Γημόζιο Πλειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος ςπ’ απ. 14 ηηρ 

ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική διασείπιζη» (εθεμήο ν «Γιαγυνιζμόρ 14») 

Ο παξώλ Γηαγσληζκόο αθνξά ζηελ εθπνίεζε πνζνζηνύ ζπληδηνθηεζίαο 11/15 εμ αδηαηξέηνπ 

επί νηθνπέδνπ, πνπ θέξεη αξίζκεζε 14, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο 

παξνύζαο. 

Η πεξηγξαθή ησλ αθηλήησλ, όπσο απνηππώλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο είλαη ελδεηθηηθή θαη 

πεξηέρεη κόλν ηα βαζηθά ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνύ ησλ αθηλήησλ, όπσο πξνθύπηνπλ θαηά πεξίπησζε 

από ηνλ ηίηιν θηήζεο ή/θαη από ηελ πεξηγξαθή πνπ δίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνζσξηλή 

θηεκαηνγξάθεζή ηνπο (ήηνη ηίηιν θηήζεο, έθηαζε, δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο/ζπληδηνθηεζίαο, αξ. ΚΑΔΚ, 

ζηνηρεία θαηαρώξεζεο ηίηινπ ζην Τπνζεθνθπιαθείν, ζύλνξα).  

Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθπνηνύκελσλ αθηλήησλ (ήηνη ηίηινη θηήζεο, 

ηνπνγξαθηθά ζρέδηα, απόζπαζκα πξνζσξηλνύ θηεκαηνινγηθνύ θύιινπ, πηζηνπνηεηηθά 
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ππνζεθνθπιαθείνπ θιπ.) πεξηέρνληαη ζην ππόκλεκα πξνζθνξάο, ην νπνίν έρεη ηε κνξθή εηθνληθνύ 

γξαθείνπ δεδνκέλσλ (VDR) (εθεμήο, ην «Τπόμνημα Πποζθοπάρ»). 

Η παξαηηζέκελε πεξηγξαθή ησλ αθηλήησλ ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο, δελ ππνθαζηζηά ζε θακία 

πεξίπησζε, ηελ πεξηγξαθή ησλ αθηλήησλ, όπσο γίλεηαη ζηνπο ηίηινπο θηήζεο θαη ζηα ινηπά 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, πνπ πεξηέρνληαη ζην Τπόκλεκα Πξνζθνξάο. 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε θαη ζην Τπόκλεκα 

Πξνζθνξάο, θαζώο θαη ελ γέλεη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ παξέρνληαη από ηελ ΔΝΑΔ ζην 

πιαίζην ησλ παξόλησλ Γηαγσληζκώλ, απνζθνπνύλ απνθιεηζηηθά ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Σν πιηθό απηό παξέρεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα πιεξνθνξηαθνύο ζθνπνύο θαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ελδεηθηηθό θαη όρη 

εμαληιεηηθό. Οπδεκία επζύλε θέξεη ε ΔΝΑΔ σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξόηεηα, ηελ νξζόηεηα ή 

ηελ επάξθεηα ηνπ πιηθνύ.  

Κάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα δηελεξγήζεη ην δηθό ηνπ αλεμάξηεην λνκηθό ή/θαη ηερληθό έιεγρν 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζεη ην λνκηθό θαη πξαγκαηηθό θαζεζηώο ησλ εθπνηνύκελσλ ζηνηρείσλ, 

επηθνπξνύκελνο από ζπκβνύινπο ηεο επηινγήο ηνπ. Σπρόλ ειιείςεηο ησλ εγγξάθσλ ή ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ αθηλήησλ, ζηελ παξνύζα ή/θαη ζην Τπόκλεκα ηεο πξνζθνξάο δελ δύλαηαη λα 

ζπληζηνύλ πξαγκαηηθό ειάηησκα θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 534 ΑΚ. 

3. Όποι Ππόζκληζηρ 

3.1. Γενικά: Οη Γεκόζηνη Πιεηνδνηηθνί Γηαγσληζκνί ζα δηελεξγεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξσλ 73επ. Ν. 4307/2014 θαη ηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε 

δηελέξγεηαο δεκόζηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ (εθεμήο ε «Ππόζκληζη»). Η ππνβνιή 

δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο γηα έθαζην Γηαγσληζκό ζπλεπάγεηαη γλώζε θαη απνδνρή όισλ ησλ όξσλ 

ηεο Πξόζθιεζεο θαη ηνπ Τπνκλήκαηνο Πξνζθνξάο, πξόζβαζε ζην νπνίν ζα ρνξεγεζεί ζε θάζε 

ελδηαθεξόκελν, κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ 

εκπηζηεπηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3.3. ηεο παξνύζαο.   

Κάζε ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα έλαλ (1) ή πεξηζζόηεξνπο ή γηα όινπο 

ηνπο Γηαγσληζκνύο πνπ πξνθεξύζζνληαη κε ηελ παξνύζα. 

3.2. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκό (εθεμήο νη «Τποτήθιοι Αγοπαζηέρ» ή ν «Τποτήθιορ 

Αγοπαζηήρ») δύλαληαη λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο πξνζώπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλνπξαμηώλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλόηεηα θαη λα έρνπλ ζπζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο θαηά ην δίθαην ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, αληηζηνίρσο. 

 

ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε πξνζώπσλ ή θνηλνπξαμία, έθαζην εθ ησλ κειώλ 

ηεο επζύλεηαη έλαληη ηεο ΔΝΑΔ αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. 

 

Οη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο, εθόζνλ έρνπλ ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθό, δελ απαηηείηαη 

λα δηαζέηνπλ ειιεληθό Α.Φ.Μ. θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζε πεξίπησζε σζηόζν πνπ 

αλαδεηρζνύλ πιεηνδόηεο, ζα πξέπεη λα δηελεξγήζνπλ θάζε αλαγθαία πξάμε γηα ηελ ιήςε ειιεληθνύ 

Α.Φ.Μ. πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο. 

 

3.3. Γιαδικαζία και όποι: 

Οη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζα πξέπεη είηε 

λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ έδξα ηεο ΔΝΑΔ ζηελ νδό 

Παιάζθα, αξηζκό 3, θαξακαγθάο, ΣΚ 12461, ηει. +30 212 107 0020, είηε κέζσ e-mail 

specialadministrator@hsy.gr ππόςε θ.θ. ηέθαλνπ Παπαδόπνπινπ θαη Γηώξγνπ Μειέηε. Μεηά ηελ 

σο άλσ ππνβνιή θαη ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ εκπηζηεπηηθόηεηαο, νη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο ζα 
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παξαιακβάλνπλ Τπόκλεκα Πξνζθνξάο θαη επηπιένλ ελεκεξσηηθό πιηθό, πνπ αθνξά ζηα 

εθπνηνύκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Η ζρεηηθή αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Τπνςήθην Αγνξαζηή: 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη θςζικό ππόζυπο: 

α. νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, Α.Φ.Μ, αξηζκό ηειεθώλνπ θαη θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηζηνζειίδαο (εάλ πθίζηαηαη), δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), αξηζκό 

δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή αξηζκό θαη εκεξνκελία ιήμεο ελ ηζρύη δηαβαηεξίνπ. 

2.  ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη νομικό ππόζυπο: 

α. επσλπκία, έδξα, αξηζκόο ΓΔΜΗ ή αληίζηνηρνπ κεηξώνπ αιινδαπήο, Α.Φ.Μ, αξηζκόο 

ηειεθώλνπ θαη θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο (εάλ πθίζηαηαη), δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζώπσλ. 

β. λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζπγθεθξηκέλα: ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, 

έγγξαθα εθπξνζώπεζεο (αλαθνίλσζε ή πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ ή άιινπ αληίζηνηρνπ κεηξώνπ 

αιινδαπήο), πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ ΓΔΜΗ ή άιινπ αληίζηνηρνπ κεηξώνπ αιινδαπήο, 

επίζεκν αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ κεηόρσλ γηα ηηο Α.Δ. ή αληίζηνηρεο εηαηξείεο ηεο αιινδαπήο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη ένυζη πποζώπυν ή κοινοππαξία: 

α. Πιήξε θαη αθξηβή επσλπκία ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο πξνζώπσλ, 

β. Δπσλπκίεο όισλ ησλ κειώλ ηεο θνηλνπξαμίαο, έδξα ηεο θνηλνπξαμίαο θαζώο θαη ησλ κειώλ 

ηεο, αξηζκόο ΓΔΜΗ ή αληίζηνηρνπ κεηξώνπ αιινδαπήο, αξηζκόο ηειεθώλνπ θαη θαμ, 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο (εάλ πθίζηαηαη), δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

(e-mail), θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ ππεύζπλσλ αηόκσλ πνπ ζα ρεηξηζηνύλ πεξαηηέξσ ηε 

δηαδηθαζία γηα ινγαξηαζκό ηεο θνηλνπξαμίαο ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζώπσλ ηα αλσηέξσ 

ππό 2 ζηνηρεία γηα έθαζην κέινο ηεο έλσζεο, θαζώο θαη αλαθνξά ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο 

θάζε κέινπο ζηελ έλσζε, 

γ. Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο θνηλνπξαμίαο, λόκηκα θαηαηεζεηκέλν ζηηο αξκόδηεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο. 

ηνπο Τπνςήθηνπο Αγνξαζηέο ζα επηηξαπεί, κε δηθή ηνπο επηκέιεηα, κέζα, δαπάλεο θαη εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό, ε δηεμαγσγή ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηα εθπνηνύκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΔΝΑΔ. 

3.4. Γεζμεςηικέρ πποζθοπέρ: 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έθαζην εθ ησλ Γηαγσληζκώλ, θάζε Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεη έγγξαθε, ζθξαγηζκέλε δεζκεπηηθή πξνζθνξά (εθεμήο ε «Πποζθοπά»), είηε 

απηνπξνζώπσο, είηε δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο θαη ηνπο όξνπο ηνπ νηθείνπ Γηαγσληζκνύ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Σπίηη, 19 

Φεβποςαπίος 2019 θαη ώξα 12.00μμ., ελώπηνλ ηνπ Δηδηθνύ Γηαρεηξηζηή ηεο ΔΝΑΔ, ζηελ έδξα ηεο 

ηειεπηαίαο, ζηελ νδό Παιάζθα, αξηζκό 3, θαξακαγθάο, ΣΚ 12461. Πξνο απνθπγή ακθηβνιηώλ 

δηεπθξηλίδεηαη όηη ππνβνιή πξνζθνξώλ δηα ελαιιαθηηθώλ κέζσλ π.ρ. ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν, ζπζηεκέλε επηζηνιή, courier, θιπ. δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

Οη Πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο, ήηνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην Γηαγσληζκό ζηνλ 

νπνίν αθνξνύλ, αλαγξάθνληαο ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ηελ έλδεημε «Γημόζιορ Πλειοδοηικόρ 

Γιαγυνιζμόρ για ηην εκποίηζη ηος ακινήηος/ηυν ακινήηυν ςπ’ απ. […] ηηρ ςπό ειδική 

διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ. ςπό ειδική 

διασείπιζη». 

Οη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο έρνπλ θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

έλαλ (1) ή ζε πεξηζζόηεξνπο ή ζε όινπο ηνπο Γηαγσληζκνύο πνπ πξνθεξύζζνληαη κε ηελ παξνύζα, 

ππνβάιινληαο ρσξηζηέο έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα έθαζην από απηνύο, ζε δηαθξηηνύο 

θαθέινπο, πνπ ν θαζέλαο ζα θέξεη ζαθή εμσηεξηθή έλδεημε, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Κνηλή πξνζθνξά γηα πεξηζζόηεξνπο από έλαλ (1) Γηαγσληζκνύο, θαζώο επίζεο θαη εθπξόζεζκεο 

Πξνζθνξέο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο θαη δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 
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Η Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα έγγξαθα ηνπ Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή, ήηνη: 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη νομικό ππόζυπο: 

α. Σειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα αξρή,  

β. Πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε αξρηθή θαηαρώξεζε ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ θαζώο θαη ηπρόλ κεηαβνιέο από ην ΓΔΜΗ ή άιιε αξκόδηα δηνηθεηηθή 

ή δηθαζηηθή αξρή, 

γ. Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο. 

2. Πξαθηηθό απνθαζίδνληνο νξγάλνπ (Πξαθηηθό Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο Α.Δ. ή απόθαζε 

δηαρεηξηζηώλ, ζπλέιεπζεο εηαίξσλ ζηηο Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.): α) γηα ηελ έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο Πξνζθνξά ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, β) γηα ηνλ νξηζκό θπζηθνύ 

πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάθεη ηελ Πξνζθνξά θαη ζα εθπξνζσπεί ην λνκηθό πξόζσπν ζηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, γ) γηα ηνλ νξηζκό αληηθιήηνπ, εθόζνλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζώπεζε 

δελ πξνθύπηεη από ην θαηαζηαηηθό ή άιιε πξάμε πνπ λα έρεη δεκνζηεπζεί.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη ένυζη εηαιπειών ή κοινοππαξία: 

α. Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο θνηλνπξαμίαο, λόκηκα θαηαηεζεηκέλν, εθόζνλ ν 

Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη θνηλνπξαμία. 

β. Όια ηα αλσηέξσ έγγξαθα γηα θάζε κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ.  

γ. εκεηώλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηώλ, ην πξαθηηθό απνθαζίδνληνο νξγάλνπ 

έθαζηνπ κέινπο ηεο έλσζεο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη όια ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 2 

αλσηέξσ, θαη επηπιένλ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 

ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό σο κέινο ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ, λα αλαθέξεη ην πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε θαη λα νξίδεη ηνλ θνηλό λόκηκν εθπξόζσπν πνπ ζα 

εθπξνζσπεί ηελ έλσζε ελώπηνλ ηεο ΔΝΑΔ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη αλλοδαπό θςζικό ή νομικό ππόζυπο: 

α. ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά.  

β. Δάλ ζε θάπνηα ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ 

θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεύζπλε 

δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ 

θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο. 

Οη Πξνζθνξέο, θαζώο θαη ηα ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά όια ηα έγγξαθα πνπ 

απαηηνύληαη ζην πιαίζην ησλ δηα ηεο παξνύζαο πξνθεξπζζνκέλσλ Γηαγσληζκώλ, ζα πξέπεη λα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ελληνική γλώζζα. 

Έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη ζε άιιε γιώζζα πιελ ηεο ειιεληθήο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε (δηθεγόξνπ ή Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ) θαη ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ θαη Δπηζεκείσζε ηεο ύκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961 (APOSTILE) ή 

αληίζηνηρε ζθξαγίδα πξνμελείνπ, αλ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε κε 

ζπκβαιιόκελν θξάηνο. 

Οη Πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ξεηώο ην πποζθεπόμενο ηίμημα, αξηζκεηηθά θαη 

νινγξάθσο. 

Δηδηθά γηα ην Γηαγσληζκό 1 θαη γηα ην Γηαγσληζκό 3, νη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο, νθείινπλ λα 

αλαθέξνπλ ζηελ Πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα θάζε 

επηκέξνπο εθπνηνύκελν αθίλεην (ήηνη ζην Γηαγσληζκό 1: πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα ην αθίλεην 1, 

πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα αθίλεην 15 θαη γηα ην Γηαγσληζκό 3: πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα ην 

αθίλεην 3Α, πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα αθίλεην 3Β θαη πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα ην αθίλεην 16), 

θαζώο θαη ζπλνιηθό ηίκεκα, γηα όια ηα αθίλεηα ηνπ αληίζηνηρνπ Γηαγσληζκνύ, αξηζκεηηθά θαη 

νινγξάθσο. 

Οη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο ζα πξέπεη λα κλεκνλεύζνπλ ζηελ Πξνζθνξά ηνπο όηη είλαη πιήξσο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππό εθπνίεζε αθηλήησλ. Η Πξνζθνξά 

πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε από νπνηαδήπνηε αίξεζε ή επηθύιαμε επί πνηλή απαξαδέθηνπ. 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ Πξνζθνξά ε ξεηή δέζκεπζε ηνπ Τπνςήθηνπ 
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Αγνξαζηή όηη ζα θαηαβάιιεη ηνηο απνιύηνπ κεηξεηνίο ην ζύλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο ησλ ππό εθπνίεζε, όηαλ θιεζεί πξνο ηνύην από ηνλ Δηδηθό Γηαρεηξηζηή. 

 

3.5. Δγγςηηική Δπιζηολή: 

Κάζε Πξνζθνξά γηα έθαζην εθ ησλ Γηαγσληζκώλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επί πνηλή αθπξόηεηάο 

ηεο, από Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηζόπνζε κε ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα, εθδνζείζα από λνκίκσο 

ιεηηνπξγνύλ ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα κε έδξα ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηνπ 

Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (O.E.C.D), ηζρύνο κέρξη ηελ πξνζήθνπζα, 

πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο, θαη’ άξζξν 75 ηνπ Ν. 4307/2014. Τπόδεηγκα 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα δίδεηαη ζηνπο Τπνςήθηνπο Αγνξαζηέο κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, καδί κε ην 

Τπόκλεκα Πξνζθνξάο. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπληεηαγκέλε ζε άιιε γιώζζα, πιελ ηεο ειιεληθήο, ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά 

από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

ε θάζε Γηαγσληζκό, νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ησλ δύν πξώησλ πιεηνδνηώλ ζα επηζηξαθνύλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο Μεηαβίβαζεο θαη ηελ πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο, ελώ 

ζηνπο ππόινηπνπο Τπνςεθίνπο Αγνξαζηέο ζα επηζηξαθνύλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

Πξνζθνξώλ.  

ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο Μεηαβίβαζεο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ πξνζθνκηζηνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ύκβαζεο Μεηαβίβαζεο ε δνζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΝΑΔ. 

3.6. Σπόπορ ςποβολήρ Πποζθοπών: 

Οη Πξνζθνξέο καδί κε ηηο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

αδηαθαλή θάθειν. Η ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη απηνπξνζώπσο ή από λόκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν κε εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή κε εμνπζηνδόηεζε πνπ ζα 

θέξεη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή ή ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, από 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν δπλάκεη απόθαζεο ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνύ ηεο νξγάλνπ.    

3.7. Πώληζη ενεπγηηικού - Δςθύνη Διδικού Γιασειπιζηή: 

Σα εθπνηνύκελα αθίλεηα, πνπ απνηεινύλ ηκήκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ΔΝΑΔ 

πσινύληαη θαη κεηαβηβάδνληαη "όπσο είλαη θαη επξίζθνληαη", δειαδή ζηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή 

θαηάζηαζε η θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο κεηαβίβαζεο. Η ΔΝΑΔ δελ επζύλεηαη 

γηα πξαγκαηηθά ή λνκηθά ειαηηώκαηα ησλ εθπνηνύκελσλ αθηλήησλ, ή γηα έιιεηςε 

ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ. 

Η ΔΝΑΔ, θαζώο θαη ν Δηδηθόο Γηαρεηξηζηήο απηήο δελ θέξνπλ θακία απνιύησο επζύλε γηα 

νπνηαδήπνηε ηπρόλ αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ηνπ παξόληνο. Οη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο ζα πξέπεη λα 

δηεμάγνπλ ην δηθό ηνπο αλεμάξηεην έιεγρν (π.ρ. λνκηθό, ηερληθό, θιπ.) γηα ηα αθίλεηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, θαζώο θαη γηα ην λνκηθό, θαη πξαγκαηηθό ηνπο θαζεζηώο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο C (2008) 3118 ηεο 2αο Ινπιίνπ 

2008 ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε θξαηηθώλ εληζρύζεσλ από ηελ ΔΝΑΔ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ΔΔ 

27.8.2009, L 225, 104) θαη ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά ηελ αλάθηεζε θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ΔΔ 15.11.2007, C 272, 4). 

Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ ή ζε πεξηζζόηεξνπο Γηαγσληζκνύο 

θαζώο θαη νη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλαλ ή θαη 

πεξηζζόηεξνπο Γηαγσληζκνύο δελ δηαηεξνύλ θαλέλα δηθαίσκα ή αμίσζε γηα απνδεκίσζε από ηελ 

ΔΝΑΔ ή/θαη ηνλ Δηδηθό Γηαρεηξηζηή γηα θαλέλα ιόγν ή αηηία πνπ ζρεηίδεηαη ηνλ/ηνπο Γηαγσληζκνύο. 
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Η ΔΝΑΔ ή θαη ν Δηδηθόο Γηαρεηξηζηήο δελ θέξνπλ θακία επζύλε γηα ηελ πιεξόηεηα, ηελ αθξίβεηα θαη 

ηελ επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνύζα ή πεξηέρνληαη ζην Τπόκλεκα 

Πξνζθνξάο, ζρεηηθά κε ηα εθπνηνύκελα ζηνηρεία. Η ΔΝΑΔ ή θαη ν Δηδηθόο Γηαρεηξηζηήο δελ ππέρνπλ 

νπνηαδήπνηε επζύλε έλαληη ησλ Τπνςεθίσλ Αγνξαζηώλ ή ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηπρόλ 

παξεξκελείεο, ακθηζεκίεο, αηέιεηεο ή αλαθξίβεηεο ησλ ελ γέλεη παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ζηνηρείσλ, κε ηελ παξνύζα θαη ην Τπόκλεκα Πξνζθνξάο. 

 

3.8. Σεκμήπιο από ηη ςμμεηοσή ζηη Γιαδικαζία 

 

Η ζπκκεηνρή ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο Γηαγσληζκνύο ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην όηη νη Τπνςήθηνη 

Αγνξαζηέο έρνπλ ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο, ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Τπόκλεκα 

Πξνζθνξάο θαη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

Δπίζεο, ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην όηη νη δηαγσληδόκελνη έιαβαλ πιήξε γλώζε ηνπ λνκηθνύ θαη 

πξαγκαηηθνύ θαζεζηώηνο ησλ εθπνηνύκελσλ αθηλήησλ θαη όηη έρνπλ κειεηήζεη όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε θαη ζην Τπόκλεκα Πξνζθνξάο. 

 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο Γηαγσληζκνύο ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην όηη νη 

Τπνςήθηνη Αλάδνρνη απνδέρνληαη πιήξσο, αλεπηθύιαθηα θαη ρσξίο αηξέζεηο ην ζύλνιν ησλ όξσλ 

θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ην Τπόκλεκα Πξνζθνξάο. 

 

3.9. Αποζθπάγιζη πποζθοπών:  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηνλ Δηδηθό Γηαρεηξηζηή, ζηελ έδξα ηεο ΔΝΑΔ ζην 

Υατδάξη, επί ηεο νδνύ Παιάζθα, αξηζκόο 3 θαη ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ πνπ ζα ζπληάμεη θαη ην 

ζρεηηθό πξαθηηθό, ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ δηθαηνύληαη λα παξαζηνύλ θαη λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή 

έθζεζε απνζθξάγηζεο, πνπ ζα ζπληαρζεί, όζνη ζα έρνπλ ππνβάιεη εκπξόζεζκε δεζκεπηηθή 

πξνζθνξά. Μεηά ηε ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ζα αθνινπζήζεη ε ζπγθξηηηθή εθηίκεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε 

ζύληαμε από ηνλ εηδηθό δηαρεηξηζηή ζρεηηθήο έθζεζεο ε νπνία ζα αλαθέξεη ηνλ πιεηνδόηε. Η έθζεζε 

ζα θνηλνπνηεζεί ζε όζνπο θαηέζεζαλ λόκηκα πξνζθνξέο θαη ζα ππνβιεζεί ζην πησρεπηηθό 

δηθαζηήξην καδί κε ζρεηηθή αίηεζε απνδνρήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4307/2014.  

3.10. Όια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πάζεο θύζεσο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό, ηε 

κεηαβίβαζε θαη θάζε άιιε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πξαγκάησζε θαη νινθιήξσζε ηεο 

κεηαβίβαζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθώο, ησλ ακνηβώλ θαη δηθαησκάησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, 

δηθεγόξνπ, δηθαζηηθνύ επηκειεηή, ππνζεθνθπιάθσλ, Φ.Π.Α. θαη άιισλ ηπρόλ θόξσλ θιπ.), 

βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο αγνξαζηέο θαη ηνλ πιεηνδόηε αληίζηνηρα. 

3.11. Η ππνβνιή Πξνζθνξάο δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα θαηαθύξσζεο ησλ εθπνηνύκελσλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Η ύκβαζε Μεηαβίβαζεο, κεηά ηελ επηθύξσζε από ην αξκόδην δηθαζηήξην 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 74 Ν. 4307/2014, ζα ππνγξαθεί ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ. Η ύκβαζε Μεηαβίβαζεο δελ 

ππόθεηηαη ζε θαλέλα ζρόιην, θακία επηθύιαμε ή αίξεζε σο πξνο ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ακέζσο θαησηέξσ. Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη ε ύκβαζε Μεηαβίβαζεο ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δηέπνληαη από ην Διιεληθό Γίθαην. 

4. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ 

Αθνινπζεί ζρέδην ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ λ. 4307/2014. 

Η δνκή θαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο κεηαβίβαζεο ζα ππόθεηληαη ζε ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα 

κε ην Γηαγσληζκό ην/ηα εθπνηνύκελν/α αθίλεηα, ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, ηελ ύπαξμε ή κε 

θηηζκάησλ θιπ. 
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Σν παξαηηζέκελν ζρέδην είλαη ελδεηθηηθό θαη ελδέρεηαη λα ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο από ηελ ΔΝΑΔ , 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, νύησο ώζηε απηό λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία, 

πνπ δηέπεη ηηο κεηαβηβάζεηο ησλ αθηλήησλ. 

Η ΔΝΑΔ δελ ππέρεη θακία επζύλε θαηά ηνπ πιεηνδόηε θαη ν ηειεπηαίνο δελ έρεη δηθαίσκα λα αμηώζεη 

απνδεκίσζε γηα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ζην θείκελν ηεο ύκβαζεο Μεηαβίβαζεο. 

  



 

10 
 

 

«ΑΡΙΘΜΟ …………. 

Α) ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ….. 

ΑΝΣΙ ΔΤΡΩ …………….. 

ΔΚΣΙΜΗΗ Γ.Ο.Τ. ΔΤΡΩ ……………… 

Β) ΠΡΑΞΗ ΔΞΟΦΛΗΔΩ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΛΗΡΩΔΩ ΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΗ 

ΑΓΟΡΑΣΡΙΑ.  

 

****************** 

ην θαξακαγθά Αηηηθήο ζήκεξα ζηηο …………………. (………………….) ηνπ κελόο ………………….ηνπ έηνπο 

δύν ρηιηάδεο …………………. (201…), εκέξα ………………….,  θαη ζηα γξαθεία – έδξα ηεο εηαηξείαο 

«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» ηεινύζεο ππό εηδηθή δηαρείξηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 68 επόκελα ηνπ Λ. 4307/2014, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Παιάζθα, αξηζκόο 3, όπνπ 

θιήζεθα θαη ήξζα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, ζ’ εκέλα ηε ζπκβνιαηνγξάθν θαη 

θάηνηθν Αζελώλ …………………ηνπ …………………., κε έδξα ηελ ………………….κε Α.Φ.Κ. ………………….ηεο 

Γ.Ο.Τ …………………., παξνπζηάζηεθαλ νη κε εμαηξνύκελνη από ην λόκν από ην έλα κέξνο α) ν 

Υπιζηόδοςλορ εθέπερ ηος Κωνζηανηίνος θαη ηεο Γέζπνηλαο, νξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο,  πνπ 

γελλήζεθε ζην Ιάγνο Ληγεξίαο ην έηνο 1959, θάηνηθνο Καξθνπνύινπ Αηηηθήο, νδόο Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο αξηζκόο 36, θάηνρνο  ηνπ κε αξηζκό 548068679/29.9.2018 δηαβαηεξίνπ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο, ην νπνίν ιήγεη ζηηο 29.10.2017, κε αξηζκό 

θνξνινγηθνύ κεηξώνπ   0766446849 ηεο Γ.Ο.Τ. Θνξσπίνπ, ν νπνίνο παξίζηαηαη θαη ελεξγεί  ζην 

παξόλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο πξνζσξηλόο Δηδηθόο  Γηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο 

ηεινύζεο ππό εηδηθή δηαρείξηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4307/2014 άξζξ. 68 επ., 

αλσλύκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ», πνπ 

εδξεύεη ζην θαξακαγθά Αηηηθήο θαη επί ηεο νδνύ Παιάζθα αξηζκόο 3, κε αξηζκό θνξνινγηθνύ 

κεηξώνπ 094004293 ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Αζελώλ θαη κε αξηζκό Γ.Δ.ΚΖ. 239301000 (πξώελ Αξ. ΚΑΔ 

441/01ΓΣ/Β/86/38(2004). Ζ εηαηξεία απηή ζπλεζηήζε αξρηθά κε ηελ επσλπκία «Αλσλύκνο Δηαηξεία 

Λαππεγείσλ» κε ην κε αξηζκό 91/1957 ζπκβόιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ νθίαο Παλαγή 

Λεξηηθνπνύινπ, θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, 

ύζηεξα από ηε κε αξηζκό 3195/168/26.1.1957 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ, κε ηελ νπνία ηεο 

δόζεθε άδεηα ζύζηαζεο θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθό ηεο, ην νπνίν δεκνζηεύζεθε ζην κε αξηζκό 

21/21.1.1957 Φ.Δ.Θ. (Σεύρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), αληίηππν ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζαξηεζεί ζηε κε αξηζκό 

………………… πξάμε κνπ θαη ην νπνίν θαηαζηαηηθό ηεο κεηά από αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν δπλάκεη ηεο από 20.12.2011 

απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο  πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα Κεηξών 

Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ ηεο Λνκαξρίαο Αζελώλ ζηηο 19.4.2012 ύζηεξα από ηε κε αξηζκό 2810/2012 

απόθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελώλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε σο άλσ ηξνπνπνίεζε, αλαθνίλσζε 

θαηαρώξεζεο ηεο νπνίαο ζην άλσ κεηξών δεκνζηεύζεθε ζην κε αξηζκό 2909/26.4.2012 Φ.Δ.Θ. 

(Σεύρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), αληίηππν ηνπ νπνίνπ θαζώο θαη ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ ελ ηζρύ 

θαηαζηαηηθνύ απηήο, θέξνλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.ΚΖ. πξνζαξηώληαη 

λόκηκα ζηελ κε αξηζκό ………………………. πξάμε κνπ. Σέινο δπλάκεη ηεο κε αξηζ. 725/8.3.2018 

απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Δθνπζία Γηθαηνδνζία), λόκηκα δεκνζηεπζείζαο 

ζην Γ.Δ.ΚΖ. κε ηε κε αξηζκό 2283/09.03.2018 αλαθνίλσζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο έρεη πξνζαξηεζεί 

ζηε κε αξηζκό ………………………. πξάμε κνπ, ε σο άλσ εηαηξεία ηέζεθε ζην θαζεζηώο  Δηδηθήο 

Γηαρείξηζεο ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ Λ. 4307/2014, δηνξίζηεθε σο Δηδηθόο Γηαρεηξηζηήο ν 

Θσλζηαληίλνο Καξγαξίηεο, ζηε ζπλέρεηα δε κε ηελ από 03.05.2018 Πξνζσξηλή Γηαηαγή ηεο 

Πξνέδξνπ Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Σκήκα Γ.Δ.Κ.Ζ. ηνπ Δ.Β.Δ.Π. κε ηε κε 

αξηζκό 3841/7.5.2018 αλαθνίλσζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο έρεη πξνζαξηεζεί ζηε κε αξηζκό 

………………………. πξάμε κνπ θαη ε νπνία δελ έρεη αλαθιεζεί κέρξη ζήκεξα, εθδνζείζα επί ηεο από 

25.04.2018, κε γεληθό αξηζκό θαηάζεζεο 40536/2018 θαη εηδηθό αξηζκό θαηάζεζεο 1671/2018 
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αίηεζεο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο έρεη 

πξνζαξηεζεί ζηε κε αξηζκό ………………………. πξάμε κνπ, δηεηάρζε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ 

εηδηθνύ δηαρεηξηζηή (θαη ήδε απνβηώζαληνο) θαη ν νξηζκόο ηνπ ζην παξόλ εκθαληζζέληνο 

Υξηζηόδνπινπ εθέξε ηνπ Θσλζηαληίλνπ σο πξνζσξηλνύ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή (έσο ηελ έθδνζε 

νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο σο άλσ αίηεζεο), θαη ε νπνία σο άλσ πξνζσξηλή δηαηαγή δηαηεξήζεθε 

ζε ηζρύ κέρξη ηελ έθδνζε απόθαζεο ηεο άλσ αίηεζεο κε ΓΑΘ. 40556/2018 κε ην απόζπαζκα ηνπ 

Πηλαθίνπ Δγγξαθήο Πνιίηηθώλ Τπνζέζεσλ ηνπ Πξση. Αζελώλ, ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζην Σκήκα 

Γ.Δ.Κ.Ζ ηνπ Δ.Β.Δ.Π. κε ηε κε αξηζκό 4887/13.6.2018 αλαθνίλσζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο έρεη 

πξνζαξηεζεί ζηε κε αξηζκό ……………………….  πξάμε κνπ, ζύκθσλα δε κε ξεηή θαη ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ νπνίνπ εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα θαη είλαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο άλσ εηαηξείαο 

γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο άλσ εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη ε εηαηξεία είλαη ελεξγή θαη δελ έρεη ιπζεί γηα 

νηνδήπνηε αηηία θαη ιόγν, θαη ε νπνία εηαηξεία θαη ζα νλνκάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξόληνο γηα 

ζπληνκία «ΠΩΙΖΣΡΗΑ», θαη από ην άιιν κέξνο ν ………………….., ……………., γελλεζείο ……………. ην 

έηνο ………..., θάηνηθνο …………... νδόο …………... αξηζκόο …………., θάηνρνο ηνπ ππ' αξηζκόλ ……………... 

δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ Α.Σ. ………………. θαη ηνπ ππ' αξηζκόλ …………….. θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ. ……………..., ελεξγώλ ελ πξνθεηκέλσ σο δηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο ……………….. 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……………………...» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «………………….», ε 

νπνία εδξεύεη ζη .. …………….. θαη επί ηεο νδνύ …………... αξηζκόο …………., κε αξηζκό θνξνινγηθνύ 

κεηξώνπ …………... ηεο Γ.Ο.Τ. …………... θαη κε αξηζκό Γ.Δ.ΚΖ. …………....   Ζ εηαηξεία απηή δελ έρεη 

ιπζεί ή ηεζεί ζε θαηάζηαζε πησρεύζεσο, ζπλδηαιιαγήο/εμπγίαλζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο, εηδηθήο δηαρείξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή ζε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

νύηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζε θάπνηα εθ ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ θαηά ξεηή 

δήισζε ηνπ εδώ εθπξνζώπνπ ηεο, θαη ζα νλνκάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξόληνο γηα ζπληνκία 

«ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ». 

Οη άλσ ζπκβαιιόκελνη, όπσο παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, αθνύ κνπ δήισζαλ όηη γλσξίδνπλ 

αλάγλσζε θαη γξαθή θαη όηη δελ βξίζθνληαη ζε αδπλακία ππνγξαθήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη 

αηηία δήηεζαλ ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο, κε ην νπνίν δήισζαλ ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ 

ηα εμήο: 

Ζ πσιήηξηα δήισζε όηη απέθηεζε θαη έρεη ζηελ άκεζε, πιήξε, απνθιεηζηηθή θαη αδηαθηινλίθεηε 

θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηεο ην παξαθάησ αθίλεην, ήηνη:  

 

-ζ.ζ. ΣΗΘΔΣΑΗ Ζ ΠΙΖΡΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΚΔΣΑΒΗΒΑΕΟΚΔΛΟΤ ΑΘΗΛΖΣΟΤ-  

 

Όηη ην άλσ αθίλεην πεξηήιζε ζηελ πσιήηξηα  δπλάκεη ηνπ ππ’ αξ. …………… ζπκβνιαίνπ ηνπ 

πκβνιαηνγξάθνπ ……………, λόκηκα κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ …………… 

ζηνλ ηόκν …………… θαη κε αύμνληα αξηζκό ……………. 

 

-ζ.ζ. ΣΗΘΔΣΑΗ Ζ ΔΗΡΑ ΣΩΛ ΣΗΙΩΛ ΘΣΖΔΩ ΣΟΤ ΔΘΑΣΟΣΔ ΑΘΗΛΖΣΟΤ -  

 

Όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ Λ. 4307/2014 θαη δπλάκεη ηεο από ……………… 

πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε πσιήηξηα πξνθήξπμε Γεκόζην Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε 

ζθνπό ηελ εθπνίεζε αθηλήησλ ηεο ππό εηδηθή δηαρείξηζε αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ ππό εηδηθή δηαρείξηζε». Ζ δε ζρεηηθή πξόζθιεζε γηα 

ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιόγσ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Γεληθό Δκπνξηθό 

Κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ (Γ.Δ.Κ.Ζ.) ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά 

(Δ.Β.Δ.Π.) ζηηο …………….. κε Θσδηθό Αξηζκό Θαηαρώξεζεο …………….., ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκό 

πξση. …………….. αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Κεηξώνπ ηνπ Δκπνξηθνύ θαη 

Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηώο, αληίηππν ηεο νπνίαο πξνζαξηάηαη ζην παξόλ, έρεη δε 

δεκνζηεπζεί ζην Γειηίν Γηθαζηηθώλ Γεκνζηεύζεσλ κε αξηζκό θύιινπ …………….. ηεο …………….. 
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θαζώο θαη ζηα θύιια ησλ εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ “…………….. ” θαη “…………….. ” ηεο …………….., ηα 

νπνία πξνζαξηώληαη ζην παξόλ, αλαξηήζεθε δε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ ηελ …………….., θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ηελ …………….., ηα απνδεηθηηθά ησλ 

νπνίσλ σο άλσ δεκνζηεύζεσλ επίζεο πξνζαξηώληαη ζην παξόλ. 

Όηη ε δηαθήξπμε απηή πεξηειάκβαλε ηα απαηηνύκελα εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 

4307/2018 ζηνηρεία, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή λα ειέγμεη ηα πξνο 

εθπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -  αθίλεηα θαη ελ ζπλερεία λα ππνβάιεη ζηελ έδξα ηεο ππό εηδηθή 

δηαρείξηζε εηαηξείαο θαη ελώπηνλ ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή έγγξαθε θαη ζθξαγηζκέλε δεζκεπηηθή 

πξνζθνξά, ζπλνδεπόκελε από ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο. ηελ ίδηα δεκόζηα 

πξόζθιεζε νξίζηεθε σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ θαη απνζθξάγηζε 

απηώλ ε ………………….. θαη ώξα ………..., ζηελ έδξα ηεο πσιήηξηαο.   

Όηη ζηηο ……………. γηα ηελ απόθηεζε ησλ εθπνηνύκελσλ κε ηελ άλσ δηαθήξπμε πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΑΔ ππεβιήζεζαλ έγγξαθεο δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο, ζπλνδεπόκελεο από ηηο 

απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νπνίσλ ζηηο ………... αλαθεξύρζεθε 

πιεηνδόηξηα γηα ην άλσ πσινύκελν αθίλεην ε αθεηέξνπ ζην παξόλ ζπκβαιιόκελε αγνξάζηξηα 

έλαληη πνζνύ πιεηνδνζίαο θαη πξνζθεξόκελνπ ηηκήκαηνο  ………...   

Όηη ν εηδηθόο δηαρεηξηζηήο ππέβαιε ηελ ………………… ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, 

ηελ από ………. αίηεζε απνδνρήο ηεο από ….. έθζεζεο ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή, πεξί αλάδεημεο 

πιεηνδόηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 παξ.7 & 74 ηνπ λ. 4307/2014), επί ηεο νπνίαο 

εμεδόζε ε ππ’ αξηζκόλ ……../…… απόθαζε ηνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία αλαθήξπμε ηελ 

αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε αγνξάζηξηα σο πιεηνδόηξηα.    

Κε ηελ από ……….… έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο, απεπζπλζείζα πξνο ηελ πιεηνδόηξηα, ε πσιήηξηα ηελ 

θάιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, θαιώληαο ηελ ηαπηόρξνλα λα θαηαβάιεη ην πξνζθεξζέλ 

ηίκεκα ηεο απνιύηνπ κεηξεηνίο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο. 

Ήδε ζήμεπα κε ην ζπκβόιαηό κνπ απηό ε άλσ πσιήηξηα ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ., όπσο λόκηκά 

εθπξνζσπείηαη, ην αλήθνλ ζε απηή σο άλσ ιεπηνκεξώο πεξηγξαθόκελν αθίλεην θαη κε όια ηα επ' 

απηνύ θαη εμ απηνύ δηθαηώκαηά ηεο πξνζσπηθά θαη πξαγκαηηθά θαη ηα παξαγγέικαηά ηεο λνκήο θαη 

θαηνρήο θαη ηηο ζρεηηθέο αγσγέο θαη ελζηάζεηο ηεο, πωλεί, παπασωπεί, μεηαβιβάδει και 

παπαδίδει καηά πλήπε κςπιόηεηα, νομή και καηοσή ζηε δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

αγνξάζηξηα …………………. αληί ηνπ αλσηέξσ πνζνύ ηεο πιεηνδνζίαο θαη ηηκήκαηνο ησλ Δπξώ 

…………………. (………………….) ην νπνίν θξίλεηαη δίθαην, εύινγν, αιεζηλό θαη αληαπνθξηλόκελν ζηελ 

αγνξαία ηνπ άλσ αθηλήηνπ αμία θαη ην νπνίν ηίκεκα θαηέβαιε ε αγνξάζηξηα δηα ηνπ ώδε 

εθπξνζώπνπ ηεο θαη έιαβε ε πσιήηξηα κε  ηελ ππ’ αξηζκόλ ……………………… ηζόπνζε δίγξακκε 

ηξαπεδηθή επηηαγή ηεο  ………………… εηο δηαηαγή ηεο πσιήηξηαο.  

-ζ.ζ. ΣΗΘΔΣΑΗ Ο ΣΡΟΠΟ ΘΑΣΑΒΟΙΖ ΣΟΤ ΣΗΚΖΚΑΣΟ Σεο ΠΙΔΗΟΓΟΗΑ -  

Θαηόπηλ ησλ άλσ ε πσιήηξηα δήισζε όηη: 

α) κεηαβηβάδεη ην πσινύκελν αθίλεην, όπσο ιεπηνκεξώο απηό πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη σο απηό 

είλαη θαη βξίζθεηαη ζήκεξα, ηόζν από απόςεσο πξαγκαηηθώλ, όζν θαη από απόςεσο λνκηθώλ 

ζρέζεσλ θαη θπξίσο δηθαησκάησλ, βαξώλ θιπ., νπδεκία δε έζησ θαη ηελ ειάρηζηε επζύλε έρεη ε 

πσιήηξηα έλαληη ηεο αγνξάζηξηαο γηα νπνηνδήπνηε λνκηθό ή πξαγκαηηθό ειάηησκα απηνύ, γηα 

νπνηνδήπνηε γεληθά βάξνο, ρξένο, ππνζήθε, πξνζεκείσζε, θαηάζρεζε, ζπληεξεηηθή θαη 

αλαγθαζηηθή, δηεθδίθεζε, κεζεγγύεζε, δνπιεία θάζε θύζεο, ηαθηνπνίεζε, ξπκνηνκία, 

πξνζθύξσζε, πξνηθών θαη θιεξνλνκηθό δηθαίσκα, ηξίηνπ εθλίθεζε, απαιινηξίσζε, κίζζσζε ή 

παξαρώξεζε ρξήζεο, νθεηιή νησλδήπνηε θόξσλ θαη ηειώλ θάζε θύζεο δεκνζίσλ, δεκνηηθώλ θαη 

θνηλνηηθώλ ή ππέξ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε, θαηάηκεζε, απνδεκίσζε 

νδώλ θαη παξνδίσλ γεηηόλσλ, δηθαηώκαηα ηξίησλ, θάζε θηινληθία θαη δηέλεμε θαη από νπνηαδήπνηε 

ππνρξέσζε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ, γηα ην θύξνο απόθηεζήο ηνπ από ηελ ππό εηδηθή δηαρείξηζε 

πσιήηξηα εηαηξεία, ηεο αγνξάζηξηαο παξαηηνύκελεο κε ην παξόλ από θάζε δηθαίσκά ηεο γηα λνκηθά 

ή πξαγκαηηθά ειαηηώκαηα ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ ζ' απηήλ κε ην παξόλ αθηλήηνπ, θαζώο θαη ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηα άξζξα 516, 537 θαη επόκελα ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα.  
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Ζ αγνξάζηξηα δηα ηνπ ώδε εθπξνζώπνπ ηεο ζπλνκνιόγεζε θαη απεδέρζε όια ηα πξνεθηεζέληα θαη 

δήισζε όηη: α) απνδέρεηαη ηελ πξνο απηήλ γελνκέλε πώιεζε θαη κεηαβίβαζε ηνπ άλσ αθηλήηνπ, 

δήισζε δε όηη παξέιαβε απηό ζηελ πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηεο ζηε λνκηθή θαη 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είλαη θαη επξίζθεηαη, β) έρεη δηελεξγήζεη ηνπο απαηηνύκελνπο 

λνκηθνύο θαη ηερληθνύο ειέγρνπο, εμέηαζε ην πσινύκελν θαη βξήθε απηό ηεο απόιπηεο αξεζθείαο 

ηεο θαη θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπό πνπ ην πξννξίδεη, γ) αλαγλσξίδεη σο έγθπξε, ηζρπξή θαη 

απξόζβιεηε ηελ δηαδηθαζία ηνπ σο άλσ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, δ) είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλε 

γηα ηελ λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πσινύκελνπ αθηλήηνπ  θαη παξαηηείηαη από θάζε 

δηθαίσκα εγέξζεσο αμηώζεσλ θαηά ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή θαη θαηά ηεο πσιήηξηαο γηα ηπρόλ 

ειιείςεηο ηνύησλ, ε) από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ε πσιήηξηα δελ θέξεη νπδεκία επζύλε γηα 

ηπρόλ ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ, από νηαδήπνηε αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αλσηέξαο βίαο, θαη ζη) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκά ηεο γηα πξνζβνιή, δηάξξεμε ή αθύξσζε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ κνπ απηνύ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηππηθό ή νπζηαζηηθό θαη αηηία, αθόκε θαη γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα. 

Γήλωζε Διδικού Γιασειπιζηή Πεπί Δξοθλήζεωρ ηος Σιμήμαηορ και Πιζηοποίεζερ 

Δκπλήπωζερ Τποσπεώζεων ηερ Αγοπάζηπιαρ:  

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία δεθηά από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ν 

εηδηθόο δηαρεηξηζηήο, θαη ε πσιήηξηα, έθαζηνο δειώλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 

Λ. 4307/2014, όηη:  

α) Έιαβε κε ηνλ πξναλαθεξόκελν ηξόπν  από ηελ αγνξάζηξηα  νιόθιεξν ην ζπλνιηθό ηίκεκα ησλ 

…………………  επξώ,   θαηόπηλ ηεο κεηαβίβαζεο ζ’ απηήλ ηνπ άλσ αθηλήηνπ - πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, 

ζε πιήξε θαη νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ πξνζθεξζέληνο θαη επηηεπρζέληνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο,  θαη δελ έρεη πιένλ θακία απαίηεζε από ηελ 

αγνξάζηξηα γηα ηελ αηηία απηή. 

β) Δμνθιήζεθε πιήξσο θαη νινζρεξώο από ηελ αγνξάζηξηα πιεηνδόηξηα εηαηξεία γηα νιόθιεξν ην 

επηηεπρζέλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ ηίκεκα ησλ ………………. επξώ πνπ 

θαηαβιήζεθε γηα ηελ εθπνίεζε θαη κεηαβίβαζε ηνπ άλσ αθηλήηνπ - πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ 

εκπξνζέζκσο θαη πξνζεθόλησο ζηελ ππό εηδηθή δηαρείξηζε πσιήηξηα,   

γ) Απνμελώλεηαη θαη απεθδύεηαη από θάζε γεληθά ηίηιν θαη δηθαίσκά ηεο θπξηόηεηαο, λνκήο θαη 

θαηνρήο ζην άλσ αλαθεξόκελν θαη πεξηγξαθόκελν αθίλεην. 

δ) Αλαγλσξίδεη ηελ αγνξάζηξηα ηέιεηα θαη απνθιεηζηηθή θπξία, λνκέα θαη θάηνρν ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ηνπ πξνπεξηγξαθέληνο αθηλήηνπ - πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ε νπνία ζα κπνξεί από ηώξα 

θαη ζην εμήο λα θαηέρεη, λέκεηαη θαη δηαζέηεη απηό, όπσο ζέιεη ειεύζεξα θαη θαηά πιήξεο θαη 

απόιπην ηδηνθηεζίαο δηθαίσκα. 

ε) Κεηά ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο κε ηνπο όξνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ 

ακνηβαία απνδεθηνί κε ην παξόλ ζπκβόιαηό κνπ, πηζηνπνηεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο 

αγνξάζηξηαο πιεηνδόηξηαο εηαηξείαο  πξνθεηκέλνπ ε παξνύζα πξάμε κνπ λα απνηειεί θαη λα επέρεη 

ζέζε ηειεζίδηθεο θαηαθύξσζεο θαη πεξίιεςεο εθζέζεσο θαηαθπξώζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1003 θαη επ. Θ.Πνι.Γ θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 4307/2014, γηα ηα έλλνκα απνηειέζκαηα 

ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ σο άλσ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ επ’ νλόκαηη ηεο αγνξάζηξηαο.  

Κεηαμύ ησλ άλσ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, όπσο παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, δειώζεθαλ, 

έγηλαλ πεξαηηέξσ ακνηβαία απνδεθηά θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθόινπζα ζε ζρέζε κε ηε παξνύζα 

πώιεζε: 

α) νπνηαδήπνηε ρξέε, νθεηιέο, απνδεκηώζεηο, θόξνη, ινγαξηαζκνί, εηζθνξέο, θνηλόρξεζηεο δαπάλεο, 

ή άιια ηέιε θαη πνζά θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο πνπ αθνξνύλ ην κεηαβηβαδόκελν αθίλεην, (π.ρ. 

ινγαξηαζκνί θνηλσθειώλ νξγαληζκώλ, απνδεκηώζεηο δήκνπ, Σ.Α.Π. θιπ), θαζώο θαη πάζεο θύζεσο 

απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αθίλεην ή/θαη ηε ρξήζε ηνπ (ελδεηθηηθά ηπρόλ εξγαζίεο, επηζθεπέο, 

απαηηήζεηο ηξίησλ, πξόζηηκα ή παξάβνια), είηε έλδηθεο είηε όρη, είηε έρνπλ γελλεζεί κέρξη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξόληνο είηε γελλεζνύλ κεηαγελέζηεξσο, βαξύλνπλ ηελ αγνξάζηξηα, β) όια ηα 
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έμνδα κεηαβηβάζεσο θαη κεηαθνξάο ηνπ πσινύκελνπ αθηλήηνπ θαη θάζε άιιεο πξάμεσο πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ κε ηελ παξνύζα κεηαβηβαδνκέλνπ αθηλήηνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ ακνηβώλ θαη δηθαησκάησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, δηθεγόξνπ, ΦΠΑ, 

ηόζν ηνπ θύξηνπ, όζν θαη απηνύ πνπ ηπρόλ επηβιεζεί κεηά ηνλ έιεγρν από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ, έμνδα 

κεηαγξαθήο θαη θάζε άιιν έμνδν, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ αγνξάζηξηα. γ) ε πεξίπησζε πνπ 

ηπρόλ θιεζεί σο ζπλππεύζπλνο ν εηδηθόο δηαρεηξηζηήο λα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε πνζό γηα Φ.Π.Α. ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ηέινο, θόξν, εηζθνξά ή άιιε δαπάλε ή έμνδν έλαληη νπνηαζδήπνηε αξρήο πνπ 

αθνξά ηελ παξνύζα πξάμε κεηαβίβαζεο, ε αγνξάζηξηα ζα είλαη ππνρξεσκέλε, αθνύ εηδνπνηεζεί 

εγγξάθσο, λα θαηαβάιεη είηε απεπζείαο ζηελ αξρή είηε ζηελ πσιήηξηα ην πνζό πνπ ηειεζηδίθσο 

επηβιεζεί, εθηόο αλ είλαη λσξίηεξα ππνρξεσηηθή ε θαηαβνιή ηνπ, νπόηε ζα ππνρξενύηαη ε 

αγνξάζηξηα λα ην θαηαβάιεη ακειιεηί, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο πσιήηξηαο δηθαηνπκέλνπ λα 

εηζπξάμεη από ηελ αγνξάζηξηα νπνηνδήπνηε ηέηνην πνζό πνπ ζ’ αθνξά νπνηαδήπνηε από ηηο πην πάλσ 

ππνρξεώζεηο ηεο, κε θάζε λόκηκν δηθαζηηθό κέζν θαη κε εθηέιεζε ηνπ παξόληνο ζπκβνιαίνπ κνπ, 

πνπ θεξύζζεηαη από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ηίηινο εθηειεζηόο θαη εθθαζαξηζκέλνο γηα ηελ αηηία 

απηή. δ) αλαγλσξίδνπλ ηελ πώιεζε απηή έγθπξε, ηζρπξή θαη αδηάξξεθηε θαη παξαηηνύληαη από ην 

δηθαίσκα ηεο πξνζβνιήο ή δηάξξεμεο ή αθύξσζεο απηήο θαη απηνύ ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν ηππηθό ή νπζηαζηηθό θαη αηηία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

178, 179 θαη 388 ηνπ Α.Θ. θαη από θάζε ζρεηηθή αγσγή θαη έλζηαζε. 

εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 4307/2014, ε ύκβαζε 

Κεηαβίβαζεο επέρεη ζέζε ηειεζίδηθεο θαηαθύξσζεο ησλ άξζξσλ 1003 θ. επ. ηνπ Θώδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο, ε δήισζε δε ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή πεξί Πηζηνπνίεζεο Δθπιήξσζεο Τπνρξεώζεσλ ηεο 

Πιεηνδόηηδνο, επέρεη ζέζε πεξηιήςεσο εθζέζεσο θαηαθπξώζεσο ηνπ άξζξνπ 1005 ηνπ Θώδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  

Τπεβιήζε ππό ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε Γ.Ο.Τ …………………. ε ππ’ αξηζκόλ …………………. δήισζε 

θόξνπ κεηαβίβαζεο, ηεο νπνίαο θεθπξσκέλν αληίγξαθν κνπ επέδεημαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. 

εκεηώλεηαη όηη: 1) Ρώηεζα ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, όπσο παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 Λ.3227/2005, εάλ είλαη δηθαζηηθνί ή 

εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί ή εάλ είλαη ζύδπγνη ή ηέθλα ηέηνησλ ελ ιεηηνπξγία ιεηηνπξγώλ θαη απηνί κνπ 

απήληεζαλ αξλεηηθά 2) ύκθσλα κε ην άξζξν 200 παξ. 8 ηνπ λ. 4072/2012 νη ζπκβαιιόκελνη 

δήισζαλ ζε κέλα ππεύζπλα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986 όηη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξόληνο 

δελ κεζνιάβεζε θηεκαηνκεζίηεο 3) Ζ πσιήηξηα κνπ δήισζε όηη παξέδσζε ζηελ αγνξάζηξηα, ε δε 

αγνξάζηξηα κνπ δήισζε όηη παξέιαβε ην ππ’ αξηζκόλ πξσηνθόιινπ ……………. κε …………….  

πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηεο πσινύκελεο νηθίαο 4)  ηελ αγνξάζηξηα εηαηξεία, όπσο 

παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη ππέκλεζα όπσο εληόο ελόο (1) κελόο από ζήκεξα ππνβάιιεη δήισζε 

ζην αξκόδην Θηεκαηνινγηθό Γξαθείν θαηά ηνλ Λ. 2308/1995 γηα ηελ θηήζε ηνπ άλσ αθηλήηνπ. 

Οη ζπκβαιιόκελνη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΦΔΘ 1276/1.10.2002 η.Β) δήισζαλ 

ζε κέλα ηελ ζπκβνιαηνγξάθν κε αηνκηθή ηνπο επζύλε έθαζηνο θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986 θαηά ηηο νπνίεο 

«Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο 

απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιιν πεξηνπζηαθό όθεινο, 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηώλ» όηη: 

α) ε έδξα εηαηξηώλ πνπ εθπξνζσπνύλ θαη ε κόληκε θαηνηθία ηνπο είλαη απηέο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ αξρή ηνπ παξόληνο.  β) ην πσινύκελν αθίλεην έρεη αλεγεξζεί ……. ηελ έλαξμε ηνπ λ. 

1337/1983, θαη νη ηαθηνπνηνύκελνη ρώξνη απηνύ …………….. ππαρζεί ζην λόκν ……………….., γ) ην 

πσινύκελν αθίλεην δελ βξίζθεηαη ζε ξέκα, αηγηαιό, δώλε παξαιίαο, βηόηνπν, δεκόζην θηήκα, 

δαζηθή έθηαζε θαη αξραηνινγηθό ρώξν, ζύκθσλα κε ηνλ Λ. 2242/1994,  δ) ην πσινύκελν αθίλεην 

δελ είλαη αξδεπόκελν θαη επ’ απηνύ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πδξνιεςία. 

Δγώ ε ζπκβνιαηνγξάθνο ππελζύκηζα ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1587/1950 πεξί 

θόξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Λ. 4307/2014,ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 4045/1960, 651/77, 1337/1983, 1577/85, 1892/90, 
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2238/94, 2130/93, 2242/94, 2308/95, 3323/1955, 4459/1965, 4045/1960, 4172/2013, 

4174/2013, 4223/2013, 4254/2014, θαη ηηο επηβαιιόκελεο ππνρξεώζεηο απηώλ θαη ηηο θπξώζεηο ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεώλ ηνπο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. ηεο 17-7-1923 "πεξί ζρεδίνπ 

πόιεσο θαη θσκώλ" θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηαγκάησλ ηα νπνία απαγνξεύνπλ ηελ αλνηθνδόκεζε ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίαο αθίλεηα, ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2744/1999, ζην άξζξν 9 ηνπ νπνίνπ πξνζεηέζε 

παξ. 6 κε ην λ.3481/2006, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνη ηδηνθηεηώλ 

αθηλήησλ, γηα ηα νπνία έρνπλ βεβαησζεί νθεηιέο πάζεο θύζεσο ππέξ ηεο Δηαηξείαο 'Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο Πξσηεύνπζαο (Δ.Τ.Γ.Α.Π. Α.Δ.) επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν κε ηνπο 

δηθαηνπαξόρνπο απηώλ γηα ηελ πιήξε απνπιεξσκή ησλ νθεηιώλ ηνπ αθηλήηνπ πξνο ηελ Δ.Τ.Γ.Α.Π. 

Α.Δ., ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ επζύλε πνπ έρνπλ θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

νθεηινκέλσλ θόξσλ θαη ηειώλ εηζνδήκαηνο ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ πνπ αθνξνύλ ην 

πσινύκελν, ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθ.3 ηεο παξ.8 ηνπ λ. 4072/2012 πνπ αληηθαηέζηεζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.2238/1994 θαη νξίδεη όηη αλ κεηαβηβαζζεί ε θπξηόηεηα αθηλήηνπ ν λένο θύξηνο 

είλαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν ζπλππεύζπλνο κε ηνλ πξνθάηνρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θόξνπ 

ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ πξηλ από ηε κεηαβίβαζε εηώλ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζην εηζόδεκα 

ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάζηεθε θαη πξνθύπηεη από ηελ εγγξαθή πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ηεο 

κεηαβίβαζεο. Tέινο, ππελζύκηζα ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα γηα ηε 

κεηαγξαθή ηνπ παξόληνο, θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάιεηςήο ηεο, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3661/2008 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 

Θηηξίσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάιεηςήο ηνπο θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3843/10 όπσο ηζρύεη 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην εδάθ. α’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 50 ζηελ νπνία νξίδεηαη όηη «νη ηειεπηαίνη 

θύξηνη ή ςηινί θύξηνη ή επηθαξπσηέο ή επηθαλεηνύρνη ησλ αθηλήησλ επζύλνληαη ζε νιόθιεξν καδί κε 

ηνπο ππόρξενπο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΔΛ.Φ.Η.Α. πνπ βαξύλεη ην δηθαίσκα πνπ απέθηεζαλ».  

Πποζαπηώνηαι ζηο παπόν κε ηελ ζεκείσζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 

4307/2014Λ. 4307/2014, δελ απαηηείηαη λα πξνζαξηεζνύλ ζηελ παξνύζα πηζηνπνηεηηθά 

θνξνινγηθήο ή αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ηελ ππό εηδηθή δηαρείξηζε ηεινύζα εηαηξεία: 

 

-ζ.ζ. ΣΗΘΔΛΣΑΗ ΣΑ ΠΡΟΑΡΣΩΚΔΛΑ -  

 

Οη παξαπάλσ δειώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηαρσξήζεθαλ ζην ζπκβόιαην απηό ην νπνίν 

γξάθηεθε ζε ……………….. θύιια κεηά πξνζζέησλ πεξηζσξίσλ αθεζέλησλ κε αίηεζή ηνπο. 

Δπηθνιιήζεθε ηέινο κεγαξνζήκνπ επξώ ……………….. γηα ην πξσηόηππν θαη ……………….. επξώ γηα ηα 

αληίγξαθα. Γηα δηθαηώκαηα ηνπ παξόληνο κε δύν (2) αληίγξαθα εηζεπξάρζε ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 

επξώ ……………….. εθ ησλ νπνίσλ γηα ην πξσηόηππν επξώ ……………….. γηα ηε κεηάβαζή κνπ εθηόο 

έδξαο επξώ ……………….. γηα  ηα  αληίγξαθα επξώ ……………….. θαη ηέιε κεγαξνζήκσλ ……………….. 

επξώ. Δπί ησλ εηζπξαρζέλησλ δηθαησκάησλ πνζνύ επξώ ……………….. εηζπξάρζεθε Φ.Π.Α.24% επξώ 

………………..  ησλ δηθαησκάησλ κνπ ππνινγηζζέλησλ επί ηνπ πνζνύ ησλ επξώ ……………….. . Δπί ηνπ 

πνζνύ ησλ Δπξώ ……………….. έγηλε παξαθξάηεζε θόξνπ 20% πνζνύ Δπξώ ……………….. 

Σν ζπκβόιαην απηό δηαβάζηεθε ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο, θαζαξά θαη κεγαιόθσλα, νη νπνίνη όπσο 

παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, ην άθνπζαλ, ην βεβαίσζαλ, ζπκθώλεζαλ ζην πεξηερόκελό ηνπ θαη 

ην ππέγξαςαλ απηνί θαη εγώ ε ζπκβνιαηνγξάθνο, όπσο ν λόκνο νξίδεη.  

ΟΗ ΤΚΒΑΙΙΟΚΔΛΟΗ                  … ΤΚΒΟΙΑΗΟΓΡΑΦΟ 

                 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε Γηαδηθαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο 

ηεο πκθσλίαο Δκπηζηεπηηθόηεηαο, νη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

αθόινπζνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο ηέθαλν Παπαδόπνπιν θαη Γηώξγν Κειέηε, ηει. 

+30 212 107 0020, (κε e-mail specialadministrator@hsy.gr) 

mailto:specialadministrator@hsy.gr
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θαξακαγθάο, 08 Ιαλνπαξίνπ 2019 

Ο Δηδηθόο δηαρεηξηζηήο 

 

Υξηζηόδνπινο εθέξεο 


