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Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του Ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr  

σχετικά με την μίσθωση του ακινήτου: 

 

Q109877: Ξενοδοχείο «Ξενία Χίου» στην πόλη της Χίου  

 

Περιγραφή μισθίου: 

Έκταση εμβαδού 1.668,66 τ.μ. μετά των επ’ αυτής κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Ξενία Χίου, όπως αυτή εμφαίνεται υπό τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 στο από 

Σεπτεμβρίου 2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Δημητρίου 

Κουτρουλή, σε κλίμακα 1:200, η οποία, κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι 1.661 τ.μ., 

ενώ σύμφωνα με τον τίτλο είναι εμβαδού 1.664,75 τ.μ.   

Χρήσεις μισθίου: 

Το ακίνητο προσφέρεται προς μακροχρόνια μίσθωση με σκοπό τη λειτουργία του 

ακινήτου ως Ξενοδοχείο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα κόστη για την πλήρη 

ανακατασκευή και λειτουργία του.  

Διάρκεια μίσθωσης: 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για 50 έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 

Προθεσμία και τόπος υποβολής Φακέλου Δικαιολογητικών: 

Έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, 15.00 ώρα Ελλάδος 

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, Βουλής 7 (Σύνταγμα), Αθήνα 105 62 

(Πρωτόκολλο-2ος όρ.).  

Η ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων 

της ΕΤΑΔ. 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν 

Εγγύηση Συμμετοχής  ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 5.000) σύμφωνα με τους Γενικούς 

Όρους Διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ.   

Τιμή εκκίνησης και βήμα ηλεκτρονικής δημοπρασίας: 

Η τιμή εκκίνησης, δηλαδή το ύψος του ελάχιστου προσφερόμενου ετήσιου 

μισθώματος, ορίζεται στο ποσό των 16.000 €. Το βήμα του διαγωνισμού, δηλαδή το 

ελάχιστο ποσοστό αύξησης εκάστης προσφοράς επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης 

προσφοράς, ορίζεται ίσο με 5%. 

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

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι προβλέπονται σύμφωνα με 

τους Γενικούς Όρους  Διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες 

αυτών, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία στην οργάνωση 

και λειτουργία επιχείρησης ξενοδοχειακής υποδομής, ενώ θα πρέπει να έχουν μ.ο. 

ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3) προηγούμενα διαχειριστικά έτη τουλάχιστον ίσο με 

200.000€ στην περίπτωση των νομικών προσώπων ή μέσο ετήσιο εισόδημα για τα τρία 

(3) τελευταία έτη τουλάχιστον ίσο με 200.000€ στην περίπτωση των φυσικών 

προσώπων.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αρκεί ένα εκ των μελών που συμμετέχει σε 

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

και ποσοτικά χαρακτηριστικά για την εμπειρία και τον κύκλο εργασιών.  

Ρητώς διευκρινίζεται ότι υποψήφιος ή μέλος υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας) δε μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες τρίτου προσώπου 

για την εκπλήρωση των  κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας.    

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Ο υποψήφιος του διαγωνισμού θα υποβάλει Σφραγισμένο Φάκελο 

Δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους των  Διαγωνισμών 

εκμίσθωσης των ακινήτων της ΕΤΑΔ, εντός του οποίου θα συμπεριλάβει δύο 

σφραγισμένους Υποφακέλους και συγκεκριμένα: 

•Υποφάκελος Α΄: Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους Γενικούς 

Όρους Διαγωνισμών για την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ, καθώς επίσης και τα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απαραίτητη εμπειρία και την χρηματοοικονομική 

επάρκεια, όπως περιγράφονται παρακάτω.  

Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

• Νομικά Πρόσωπα ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία νομικών προσώπων  

(α) Αντίγραφα των ελεγμένων, εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση, ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων ή/και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα (σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης οικονομικών καταστάσεων) των 

τριών προηγούμενων διαχειριστικών ετών (ήτοι 2018, 2017 και 2016). 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.  

Εφόσον δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν 
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έχουν ακόμη δημοσιευθεί κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών, λόγω μη 

ύπαρξης σχετικής κατά νόμο υποχρέωσης, θα πρέπει να υποβληθούν νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων ή/και καταστάσεων οικονομικών 

στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης 

οικονομικών καταστάσεων)  που αποτυπώνουν την περιουσιακή διάρθρωση του εν λόγω 

νομικού προσώπου για την αντίστοιχη περίοδο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 

νομικού προσώπου ( σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας κάθε νομικού προσώπου που 

εμπίπτει  στην ως άνω περίπτωση και συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία) με την 

οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα τη μη υποχρέωσή τους για δημοσίευση ετησίων 

οικονομικών καταστάσεων και ότι τα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις ή/και 

καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, στοιχεία, είναι 

αληθή.  

• Φυσικά Πρόσωπα/ Ατομικές Επιχειρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση όπως ισχύει, ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά πρόσωπα, 

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

έτη (ήτοι 2018, 2017 και 2016) τουλάχιστον ίσο με 200.000€. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα 

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

καταστάσεις οικονομικών στοιχείων.  

Εμπειρία 

1. Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του Υποψηφίου σε ό,τι αφορά την 

οργάνωση και λειτουργία επιχείρησης ξενοδοχειακής υποδομής. 

2. Βεβαίωση από το αρμόδιο επιμελητήριο από την οποία να συνάγεται η 

προηγούμενη δραστηριότητα και εμπειρία του Υποψήφιου στην εκμετάλλευση 

επιχείρησης ξενοδοχειακής υποδομής.  

3. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του Υποψηφίου.  

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται να συμπράξει με πρόσωπο, κατέχον τη 

ζητούμενη ως άνω εμπειρία, για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που θα συνάψει 

με την ΕΤΑΔ, απαιτείται να εμπεριέχονται στον υποφάκελο: 

(α) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εμπειρίας για τον συμπράττοντα, τα οποία 

συνυπολογίζονται για την κάλυψη της απαιτούμενης εμπειρίας του Υποψηφίου, 

(β) Υπεύθυνη δήλωση όπως ισχύει, του Υποψηφίου, όπου θα δηλώνονται τα 

στοιχεία του συμπράττοντα, αναλυτικά τα τμήματα της σύμβασης, που θα ανατεθούν σ’ 

αυτόν, καθώς, επίσης, ότι ο συμπράττων αποδέχεται την εκτέλεση αυτών και 

(γ) Υπεύθυνη δήλωση όπως ισχύει, του συμπράττοντα στην οποία αυτός (ο 

συμπράττων) θα δηλώνει ότι: α) έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και όλων των 

στοιχείων που το συνοδεύουν, β) αποδέχεται την εκτέλεση του τμήματος της σύμβασης 

που αναφέρεται από τον Υποψήφιο, γ) μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις 

υπηρεσίες που αναλαμβάνει και δ) δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας για το 

αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Διαγωνισμού με άλλον Υποψήφιο. Στην εν λόγω 
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υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτονται και τα στοιχεία νομιμοποίησης του υπογράφοντα 

εκπροσώπου. 

•Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Έκθεση με τα ακόλουθα στοιχεία: α) περιγραφή των 

προτεινόμενων εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης του ακινήτου β) 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω εργασιών και γ) συνολικό προϋπολογισμό 

των προτεινόμενων εργασιών.  

Σημειώνεται ότι η Τεχνική Έκθεση δεν αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης της 

προσφοράς, και ζητείται μόνο για πληροφοριακούς λόγους. 

Μίσθωμα: 

Ο μισθωτής θα καταβάλει στην ΕΤΑΔ, ετήσιο μίσθωμα όπως αυτό θα διαμορφωθεί 

κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού με την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς 

και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερο της τιμής εκκίνησης. 

Καταβολή μισθώματος: 

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων και ο χρόνος 

καταβολής τους θα εξειδικεύεται στη σύμβαση μίσθωσης. 

Αναπροσαρμογή μισθώματος: 

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή ΔΤΚ 

Δεκεμβρίου +1%, πάντως όχι μικρότερο του 1%. 

Χαρτόσημο επί μισθώματος: 

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

Εναλλακτικά, αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΔ, η μίσθωση δύναται να 

υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, ο οποίος θα επιβαρύνει το μισθωτή, κατόπιν σχετικού 

αιτήματός του πριν την υπογραφή της σύμβασης, καταβαλλομένου μαζί με το εκάστοτε 

μίσθωμα.  

Εγγύηση Συναλλαγής: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα αναφερόμενα στους Γενικούς 

Όρους Διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ, εγγυητική επιστολή Συναλλαγής  

ή θα προβεί σε τραπεζική κατάθεση για ποσό ίσο με το ετήσιο μίσθωμα όπως αυτό θα 

προκύψει από την προσφορά του. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της, για ποσό ίσο με το ετήσιο μίσθωμα του 

πρώτου μισθωτικού έτους, την οποία θα ανανεώνει ή συμπληρώνει σύμφωνα με την 

αναπροσαρμογή του ετήσιου μισθώματος, είτε μέσω Εγγυητικής Επιστολής τραπέζης είτε 

μέσω χρηματικής εγγύησης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ειδικά για την 

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του τελευταίου έτους μίσθωσης θα είναι διάρκειας 

τουλάχιστον 18 μηνών.  
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Ασφαλίσεις:  

Ο μισθωτής υποχρεούται πριν την παραλαβή του μισθίου να ασφαλίσει με δικές 

του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, το μίσθιο επ’ ονόματι και 

για λογαριασμό της ΕΤΑΔ, σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία κατά κατονομαζόμενων 

κινδύνων, όπως σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κλπ., για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Επιπλέον, ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει την αστική του ευθύνη έναντι 

τρίτων για απαιτήσεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που τυχόν συμβούν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας ή εξ αφορμής αυτής. Αντικείμενο της ασφάλισης 

αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του μισθωτή.  

Οι κίνδυνοι που θα συμπεριληφθούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και το 

ύψος της ασφαλιστέας αξίας, θα εγκρίνονται από την ΕΤΑΔ.  

Λοιποί όροι μίσθωσης:  

 Δηλώνεται ρητώς ότι είναι ο μισθωτής και μόνον αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την λήψη των απαιτούμενων αδειών για τις εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και 

επέκτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΠΟ, Δασαρχείο, Πολεοδομία κ.λπ).  

 Ο μισθωτής οφείλει να λειτουργήσει την ξενοδοχειακή μονάδα και να  

προσκομίσει στην ΕΤΑΔ τα απαραίτητα για τη λειτουργία σήματα και άδειες εντός 

διαστήματος τεσσάρων ετών από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης με δυνατότητα 

παράτασης επιπλέον ενός έτους κατόπιν έγκαιρου και επαρκώς αιτιολογημένου 

αιτήματος. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΔ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Εάν ο 

μισθωτής δεν κατορθώσει να λειτουργήσει την ξενοδοχειακή μονάδα εντός του τεθέντος 

κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος, για λόγους που δεν ανάγονται στην σφαίρα 

ευθύνης του, θα δύναται να ζητήσει την λύση της μεταξύ αυτού και της ΕΤΑΔ σύμβασης 

μίσθωσης, αζημίως και για τις δύο πλευρές, καταβάλλοντας ωστόσο τα δεδουλευμένα 

μισθώματα. 

• Σε περίπτωση εκ του νόμου μελλοντικής επωφελούς για τη μισθώτρια μεταβολής 

ως προς τη δόμηση και τις χρήσεις του μισθίου, μεταγενέστερης του χρόνου υποβολής 

της δεσμευτικής προσφοράς, ή σε περίπτωση που η μισθώτρια από τη σύναψη της 

σύμβασης μίσθωσης επιτύχει την έκδοση οικοδομικής άδειας για την αύξηση της δόμησης 

χωρίς να υποχρεούται η ΕΤΑΔ να τη συνδράμει, εξαιτίας των οποίων η μισθώτρια 

επιτυγχάνει αποδοτικότερη γι΄ αυτήν εκμετάλλευση του μισθίου, η εκμισθώτρια θα 

δικαιούται να ζητήσει εύλογη και ανάλογη αύξηση του οικονομικού ανταλλάγματος 

πέραν της κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογής του μισθώματος, εάν η μισθώτρια 

αξιοποιήσει τις εκ του νόμου παρεχόμενες νέες δυνατότητες. 

Για τους σκοπούς της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, η μισθώτρια θα 

αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στην εκμισθώτρια, στην οποία θα περιγράφονται με 

κάθε λεπτομέρεια οι σκοπούμενες επεκτάσεις των χρήσεων, κτισμάτων και λειτουργιών, 

οι οποίες θα τελούν υπό την έγκριση της εκμισθώτριας, την οποία αυτή δεν θα μπορεί 

να αρνηθεί χωρίς ειδική εύλογη αιτιολογία. Ιδιαίτερα αν αυτή η ειδοποίηση αποσταλεί 
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εντός της τελευταίας δεκαετίας της διάρκειας της μίσθωσης, οι όποιες τροποποιήσεις θα 

τελούν υπό την εν γένει έγκριση της εκμισθώτριας. Επίσης, η μισθώτρια θα προτείνει 

εγγράφως το, κατά την κρίση της, προς την ΕΤΑΔ αντάλλαγμα. Σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί συμφωνία επί του ανταλλάγματος μεταξύ των μερών εντός τριών (3) μηνών 

από την παραλαβή της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, ο υπολογισμός του θα γίνεται 

από οριζόμενο από κοινού χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή σε περίπτωση διαφωνίας ως 

προς το πρόσωπο αυτού, η διαφορά θα επιλύεται στα αρμόδια δικαστήρια. 

 Διαδικασία υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών στον ισχύοντα νόμο 

ρύθμισης: Το θέμα των αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο 

του ακινήτου (ξύλινες κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων) βρίσκεται σε διαδικασία 

υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο με σκοπό την κατεδάφισή τους.  Σε περίπτωση μη 

ολοκλήρωσης της υπαγωγής στον ισχύοντα για την τακτοποίηση νόμο με σκοπό την 

κατεδάφιση των υφισταμένων εντός του ακινήτου αυθαιρέτων, μετά την πάροδο ενός 

έτους από την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος θα δύναται να 

ζητήσει εγγράφως την απαλλαγή του από την υποχρέωση σύναψης της σύμβασης 

μίσθωσης αζημίως και για τις δύο πλευρές. 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019 

Οι γενικοί όροι και η διαδικασία του διαγωνισμού περιγράφονται 

λεπτομερώς στους από 23.05.2019 Γενικούς Όρους Διαγωνισμών Εκμίσθωσης 

ακινήτων της ΕΤΑΔ. 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

Τουρκαντώνη Αναστασία  

Τηλ.: 210 3339660 

Email: atourka@etasa.gr 

 

Μπόβολου Άννα 

Τηλ.: 210 3339739 

Email: ampovolou@etasa.gr 
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