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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

Η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) θα διενεργήσει Δημόσιο 

Πλειοδοτικό Διαγωνισμό   για την εκποίηση ακινήτων της στην Ιεράπετρα. Η υποβολή των 

προσφορών των ενδιαφερομένων αγοραστών θα υλοποιηθεί Ηλεκτρονικά, σε δύο φάσεις 

μέσω των εφαρμογών της εταιρείας cosmoONE: 

• Φάση Α, θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή sourceONE για την συλλογή 

δικαιολογητικών που ζητούνται, για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων 

αγοραστών.  

• Φάση Β, θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή auctionONE για την ανταγωνιστική 

υποβολή πλειοδοτικών προσφορών από όσους αξιολογήθηκαν επιτυχώς κατά την 

φάση Α μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής δημοπράτησης. 

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ακίνητα θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους : 

Η πρόσκληση συμμετοχής, το αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για τα ακίνητα, καθώς και υλικό 

σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής (μέσω της  

εφαρμογής compareONE)  αλλά και υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών (μέσω της 

εφαρμογής auctionONE) βρίσκονται αναρτημένα: 

1. στην διεύθυνση https://idmon.gr/el/nakoinosi-polisis-akinitou/  

2. στην  εφαρμογή sourceONE (https://www.cosmo-one.gr/en/login/) της cosmoONE, 

αφού θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός διαγωνισμός (ύστερα από σχετικό αίτημα 

δημιουργίας κωδικών πρόσβασης στην διεύθυνση  

https://register.marketsite.gr/UI/StartPage.aspx) 
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1. Εισαγωγή 

Η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) (εφεξής η «ΑΤΕ Τ-Π») αποφάσισε 

να προβεί στην πώληση των παρακάτω ακινήτων:  

1. Κτίριο με χρήση καταστήματος, επιφανείας ισογείου 594 τ.μ., με πατάρι 146,70 τ.μ. και 

αποθηκευτικό χώρο 64,56 τ.μ.,  κείμενο εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Ιεράπετρας 

Λασιθίου  στη συμβολή των οδών Κύπρου αριθ. 21 & Δημοκρατίας, εντός του Ο.Τ. 164Α, 

αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας cosmoONE 

Hellas MarketSite  («Α΄ AKINHTO») 

2. Αδόμητο οικόπεδο, επιφανείας 233,21 τ.μ., κείμενο εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου  

Ιεράπετρας Λασιθίου, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Εμμαν. Πλουμίδη,  εντός του Ο.Τ. 

165, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας 

cosmoONE Hellas MarketSite («Β΄ AKINHTO») 

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία με κατάθεση 

προσφοράς επιβεβαιώνει την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού της ΑΤΕ Τ-Π για 

την πώληση των δύο ακινήτων στην Ιεράπετρα Κρήτης  

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ακίνητα θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους : 

• Μέσω της εφαρμογής sourceONE της cosmoONE ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://idmon.gr/el/nakoinosi-polisis-akinitou/. 

Στην παρούσα πρόσκληση συμμετοχής (εφεξής η «Πρόσκληση Συμμετοχής») περιγράφονται 1. 

η διαδικασία του διαγωνισμού (εφεξής η «Διαγωνιστική Διαδικασία») για την πληροφόρηση 

των ενδιαφερομένων (εφεξής οι «Ενδιαφερόμενοι») και 2. οι όροι για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία επιλογής όποιων Ενδιαφερομένων επιθυμούν και πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

(εφεξής οι «Συμμετέχοντες») προκειμένου να επιλεχθεί ο πλειοψηφών Συμμετέχων (εφεξής ο 

«Πλειοδότης»), που θα αγοράσει κάθε ακίνητο. 

Μετά την ολοκλήρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η ΑΤΕ Τ-Π θα μεταβιβάσει σε κάθε 

Πλειοδότη και ο κάθε Πλειοδότης θα αγοράσει το Ακίνητο (εφεξής η «Συναλλαγή»), δυνάμει 

σύμβασης αγοραπωλησίας, η οποία θα υπογραφεί για το σκοπό αυτό (εφεξής η «Σύμβαση 

Αγοραπωλησίας») καταβάλλοντας το τίμημα (εφεξής το «Οικονομικό Αντάλλαγμα»), που θα 

προκύψει από την Ηλεκτρονική Δημοπρασία για κάθε ακίνητο. 

2. Βασικοί όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Συναλλαγής 

2.1. Χρονικά Ορόσημα Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

https://idmon.gr/el/nakoinosi-polisis-akinitou/
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Η συλλογή των προσφορών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικών 

προμηθειών της εταιρείας cosmoONE Hellas Marketsite για λογαριασμό της ΑΤΕ Τ-Π. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, μέσω της εφαρμογής sourceONE θα μπορείτε να δείτε 

την σχετική πρόσκληση και θα έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε τις απαντήσεις / προσφορές 

σας σύμφωνα με τις αντίστοιχη πρόσκληση υποβολής προσφορών αλλά και τον οδηγό 

υποβολής προσφορών μέσω της εφαρμογής sourceONE και της υπηρεσίας compareONE. 

Η εγγραφή στις εφαρμογές της cosmoONE δεν έχει κανένα κόστος για τις εταιρείες και τους 

ιδιώτες που επιθυμούν για συμμετέχουν στην διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών αλλά και 

για την εκποίηση των ακινήτων. Επίσης η εφαρμογή sourceONE προσφέρει το πλεονέκτημα 

ενημέρωσης και σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που χρησιμοποιούν ήδη την εφαρμογή.  

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τις εφαρμογές 

της cosmoONE, παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

support@cosmo-one.gr, επικοινωνήστε μέσω chat ή καλέστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Πελατών της cosmoONE στο 2102723360. 

Διευκρινίζεται ότι η εγγραφή χρηστών (εταιρειών, φυσικών προσώπων κλπ.) καθώς και η χρήση 

των εφαρμογών για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι δωρεάν.  

Συγκεκριμένα: 

Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής 

«sourceONE / υπηρεσία compareONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του 

Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της ανωτέρω 

διαδικτυακής πύλης. Η κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνει σύμφωνα με τις 

προθεσμίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή sourceONE. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να 
υποβάλετε την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη  στην διεύθυνση:  

https://register.marketsite.gr/ 

Σημείωση: Εάν διαθέτετε ήδη κωδικούς πρόσβασης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε 
καμία ενέργεια καθώς είστε ήδη καταχωρημένοι στην εφαρμογή. 

Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί  υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

που συμπληρώνεται η αίτηση κωδικών για την εφαρμογή sourceONE: Γενικές οδηγίες 

Εγγραφής στην cosmoONE (registration) - cosmoONE Support Center (cosmo-one.gr) 

 

mailto:support@cosmo-one.gr
https://register.marketsite.gr/
https://support.cosmo-one.gr/kb/article/55-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-cosmoone-registration/
https://support.cosmo-one.gr/kb/article/55-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-cosmoone-registration/
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Σύστημα. 

Η υποβολή των δικαιολογητικών  κάθε συμμετέχοντα και  θα καταγράφεται  ηλεκτρονικά κατά 

την παραλαβή τους, με σημείωση της ακριβούς ημερομηνίας και ώρας παραλαβής. Ο χρόνος 

υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

της εφαρμογής sourceONE βεβαιώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης. Από την εφαρμογή εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η 

οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Κάθε επικοινωνία ή κάθε συμπληρωματικό υλικό που ζητείται ή θα ζητηθεί να υποβληθεί 

στο διαγωνισμό πριν από την προθεσμία υποβολής των προσφορών, η και μετά από 

αυτή, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» και μόνο 

της εφαρμογής compareONE.  

Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου θα γίνει μέσω της 

εφαρμογής compareONE και περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής του διαγωνισμού που ζητείται να υποβληθεί από κάθε συμμετέχοντα 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. 

2.2. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού  

• Η συλλογή των δικαιολογητικών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής 

sourceONE από την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 από 14:00 έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 

στις 13:00.  

• Η παρούσα πρόσκληση αλλά και όλο το σχετικό υλικό που περιέχει πληροφορίες για τα 

ακίνητα αλλά και σχετικά με τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών 

συμμετοχής θα είναι διαθέσιμο και μέσω της εφαρμογής sourceONE και θα περιλαμβάνει: 

1. Πρόσκληση Συμμετοχής για την εκποίηση ακινήτων  

2. Δορυφορικές εικόνες 

3. Οικοδομική άδεια  

4. ΠΕΑ 

5. Ρύθμιση Αυθαιρέτων Κατασκευών  

6. Συμβόλαια  

7. Σχέδια 

8. Τοπογραφικά  

9. Φωτογραφίες 
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10. Ανακοίνωση Πώλησης Ακινήτων 

11. Βασικοί όροι μισθωτηρίου  

12. Οδηγό συμμετοχής στην εφαρμογή sourceONEκαι στην υπηρεσία compareONE 

• Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών Παρασκευή 26 Μαρτίου στις 13:00 

μέσω της εφαρμογής sourceONE.   

Οι συμμετέχοντες καλούνται να μελετήσουν την πρόσκληση με τη δέουσα προσοχή. Η μη 

συμμόρφωση με τη διαδικασία της προσκλήσεως συνιστά αιτία απορρίψεως της προσφοράς. 

Με την υποβολή προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος εγγυάται ότι οι πληροφορίες στην 

προσφορά συνιστούν πλήρη απάντηση στις απαιτήσεις της προσκλήσεως δίχως οποιαδήποτε 

παράλειψη. 

2.3. Υποβολή  Προτάσεων 

Οι Συμμετέχοντες θα υποβάλουν Ηλεκτρονικά  την προσφορά τους, σε αρχεία με την μορφή 

PDF, ή άλλης μορφής που δεν θα επιδέχεται επεξεργασία, κάθε ένα αρχείο θα έχει ένα σχετικό 

τίτλο που θα το περιγράφει και θα είναι υπογεγραμμένο. Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα  θα 

περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στον εν λόγο διαγωνισμό σύμφωνα 

και με τα επισυναπτόμενα πρότυπα των παραρτημάτων  Α, Β. Γ & Δ.  

Ειδικά για τις Υπ. Δηλώσεις του Παραρτήματος Α και Β  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις  

υποβάλουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες από τον ίδιο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο (με εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής). 

Τα ως άνω στοιχεία της προσφοράς θα υποβληθούν με την ένδειξη «Συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό της ΑΤΕ ΤΠ ΑΕ» «με τίτλο δικαιολογητικού π.χ. Υπεύθυνη, Δήλωση Παραρτήματος 

Α». 

H Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε διενεργεί ηλεκτρονική συλλογή δικαιολογητικών 

συμμετοχής μέσω της εφαρμογής sourceONE της cosmoONE.   Στην συνέχεια η επιτροπή 

αξιολόγησης της ΑΤΕ θα προκρίνει τους συμμετέχοντες που αξιολογήθηκαν στην επόμενη φάση 

συμμετοχής για την συλλογής ανταγωνιστικών προσφορών μέσω πλειοδοτικής Ηλεκτρονικής 

Δημοπρασίας (μέσω της υπηρεσίας auctionONE).  

Στους συμμετέχοντες της Β βάσης θα σταλεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διενέργειας της 

εικονικής αλλά και της κανονικής δημοπρασίας μέσω τις λειτουργικότητας επικοινωνία της 

υπηρεσίας compareONE αλλά και μέσω email.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μέσω των δύο παραπάνω εφαρμογών είναι 

υποχρεωτική και γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και όχι με την κατάθεση φυσικών φακέλων πλην της 
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εγγύησης συμμετοχής η οποία θα πρέπει (εκτός από την ηλεκτρονική κατάθεση ) να σταλεί και 

πρωτότυπη σε σφραγισμένο φάκελο εμπρόθεσμα υπόψη: 

κ. Γεωργίου Γανωτή 

Δικηγόρου 

Μηλιώνη αρ. 8  

106 73 Αθήνα 

Τηλ. 20.36.17.027 

Καμία προσφορά δεν μπορεί  να υποβληθεί μέσω της εφαρμογής sourceONE μετά την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι πλήρεις, οριστικές και 

τεκμηριωμένες.  

Τα χρονικά ορόσημα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ορίζονται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες 

αυτές είναι ενδεικτικές και δύνανται να αλλάξουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της 

ΑΤΕ Τ-Π. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν επίσημα από την 

ΑΤΕ Τ-Π. 

Ειδικότερα: 

• Πέμπτη 11/3/2021: Η ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης Συμμετοχής στην 

εφαρμογή sourceΟNE της  cosmoONE 

• Παρασκευή 26/3/2021 έως και ώρα 13.00: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  

δικαιολογητικών συμμετοχής που αναφέρονται στον εν λόγω διαγωνισμό. 

• Τετάρτη 17/3/2021 έως και 13.00: Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προς την 

ΑΤΕ Τ-Π ερωτημάτων σχετικά με το διαγωνισμό μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία 

της εφαρμογής sourceONE 

• Δευτέρα 22/3/2021 έως και 13.00: Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των 

απαντήσεων των παραπάνω ερωτημάτων από την ΑΤΕ Τ-Π μέσω της λειτουργικότητας 

επικοινωνία της εφαρμογής sourceONE. 

• Οι ενδιαφερόμενοι που θα αξιολογηθούν επιτυχώς μετά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών θα ενημερωθούν εγγράφως για το χρονοδιάγραμμα συμμετοχής τους 

στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία της εφαρμογής 

compareONE και μέσω email,  τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Ηλ. 

Δημοπρασίας. 

2.4. Ελάχιστο προσφερόμενο τίμημα και βήμα δημοπράτησης 
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Το ύψος του ελάχιστου προσφερόμενου τιμήματος για κάθε ακίνητο που θα δημοπρατηθεί 

καθορίζεται σε: 

• 850.000 € Ευρώ για το Α ακίνητο (το βήμα δημοπράτησης ορίζεται σε 5.000 €) 

• 80.000 € Ευρώ για το Β ακίνητο (το βήμα δημοπράτησης ορίζεται σε 500 €) 

2.5. Εγγύηση Συμμετοχής για κάθε ακίνητο 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα μόνο ακίνητο της επιλογής τους ή και 

στην δημοπράτηση των δύο διαφορετικών ακινήτων η οποία θα εκκινήσει παράλληλα (βλέπε 

σχετικό πρότυπο στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟ 

Οι εγγυήσεις  συμμετοχής ορίζονται ως εξής: 

• Α. Ακίνητο Η Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία ορίζεται σε 17.000 €, 

έχει ισόχρονη διάρκεια με την αντίστοιχη Προσφορά (παρατεινόμενη με μέριμνα και 

έξοδα του Συμμετέχοντος σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της Προσφοράς του 

σύμφωνα με τον όρο 3.2.) και μπορεί να καταβληθεί μόνο με εγγυητική επιστολή 

τραπέζης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. 

• Β. Ακίνητο Η Εγγύηση Συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία ορίζεται σε 1.600 €, 

έχει ισόχρονη διάρκεια με την αντίστοιχη Προσφορά (παρατεινόμενη με μέριμνα και 

έξοδα του Συμμετέχοντος σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της Προσφοράς του 

σύμφωνα με τον όρο 3.2.) και μπορεί να καταβληθεί μόνο με εγγυητική επιστολή 

τραπέζης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής εκτός από την Ηλεκτρονική της υποβολή θα κατατεθεί και σε 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη εγγύηση συμμετοχής για την εκποίηση ακινήτου Α ή/και 

Β, ιδιοκτησίας της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) στην Ιεράπετρα 

Λασιθίου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υπόψη: 

Κ. Γεωργίου Γανωτή 

Δικηγόρου 

Μηλιώνη αρ. 8  

106 73 Αθήνα 

Τηλ. 20.36.17.027 

Η Εγγύηση Συμμετοχής θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα υπόκειται στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων των Αθηνών, στην Ελλάδα. Εγγυήσεις Συμμετοχής που 

δεν εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου αυτής και σύμφωνα με το υπόδειγμα 
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που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και ο 

Συμμετέχων θα αποκλείεται. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής θα απευθύνεται στην Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)  και θα έχει εκδοθεί από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους Συμμετέχοντες εντός δέκα (10) ημερών από την 

ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ή κατόπιν ακύρωσης, ματαίωσης ή κήρυξης του διαγωνισμού ως 

άγονου. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής θα καταπίπτει υπέρ της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων αποσύρει ή ανακαλέσει την οικονομική του προσφορά 

που θα υποβληθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για οποιονδήποτε λόγο. 

(ii) Εάν ο Συμμετέχων δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον όρο 7.1 της 

παρούσας. 

(iii) Εάν ο Πλειοδότης δεν υπογράψει τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας για οποιονδήποτε λόγο. 

(iv) Εάν ο Πλειοδότης δεν καταβάλει το Συμφωνημένο Τίμημα, όπως ορίζεται κατωτέρω υπό 

7.4. 

(v) Εάν προκύψει ότι ο Πλειοδότης ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, υπάλληλος, προστηθείς ή 

βοηθός εκπληρώσεως του, έχει διαπράξει παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας με σκοπό ή αποτέλεσμα τη νόθευση των αποτελεσμάτων ή της 

διαδικασίας αυτού. 

2.6. Παραρτήματα 

Όλα τα Παραρτήματα της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής αποτελούν ενιαίο και ουσιώδες 

μέρος αυτής. Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

Α) Υπόδειγμα Δήλωσης Εμπιστευτικότητας 

Β) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με τον όρο 5.1.(ii) της Πρόσκλησης Συμμετοχής 

Γ) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Δ) Υπεύθυνη Δήλωση περί καταπολέμησης της Διαφθοράς (Anti-Corruption Clause). 

E) Διαδικασία Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της CosmoΟΝΕ 

Μέσω της εφαρμογής sourceONE αλλά και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
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https://idmon.gr/el/nakoinosi-polisis-akinitou/  οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε 

όλα τα παρακάτω στοιχεία : 

1) Νομικό σημείωμα τίτλων κτήσης του ακινήτου, με συνημμένα σε αυτό επικυρωμένα 

αντίγραφα: α) των τίτλων ιδιοκτησίας, β) πρόσφατων πιστοποιητικών από το κατά τόπον 

αρμόδιο υποθηκοφυλακείο 

2) Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του ακινήτου 

3) Τεχνική – Πολεοδομική Έκθεση για το ακίνητο 

4) Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα ακίνητα αλλά και την διαδικασία συμμετοχής  

2.7. Διευκρινίσεις 

Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως αιτήματα μέσω της λειτουργικότητας 

επικοινωνία της υπηρεσίας compareONE. για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την 

Πρόσκληση Συμμετοχής και το χορηγηθέν Πληροφοριακό Υλικό, καθώς και τον διαγωνισμό και 

τη Συναλλαγή εν γένει . 

Όλα τα εμπρόθεσμα αιτήματα θα απαντώνται μέσω της ίδιας λειτουργικότητας καθώς και όλες 

οι σχετικές απαντήσεις θα παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας compareONE προς 

όλους τους Ενδιαφερόμενους, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του Ενδιαφερομένου που 

υπέβαλε το ερώτημα. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Ακίνητο που περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση 

Συμμετοχής και στο Πληροφοριακό Υλικό, το οποίο χορηγεί η ΑΤΕ προς τους Ενδιαφερόμενους, 

στοχεύει να βοηθήσει τους Ενδιαφερόμενους στην κατάρτιση και υποβολή των Προσφορών 

τους. Το υλικό αυτό χορηγείται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και είναι ενδεικτικό και όχι 

εξαντλητικό. Εξυπακούεται ότι εναπόκειται στους Ενδιαφερόμενους να προβούν σε νομικό 

και/ή τεχνικό έλεγχο του Ακινήτου. 

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια του υλικού και η ΑΤΕ 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες, παραλείψεις ή παραδρομές. 

Οι Ενδιαφερόμενοι τεκμαίρεται ότι έχουν διεξάγει τη δική τους έρευνα, εξακρίβωση και 

ανάλυση των στοιχείων σχετικά με το Ακίνητο, με τη συνδρομή συμβούλων της επιλογής τους. 

3. Η Διαγωνιστική Διαδικασία 

3.1. Επισκόπηση Διαδικασίας 

Επισημαίνεται ότι η Διαγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου 

της cosmoONE με: 

https://idmon.gr/el/nakoinosi-polisis-akinitou/
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1. Ηλεκτρονική συλλογή δικαιολογητικών συμμετοχής για τον Δημόσιο Πλειοδοτικό 

Διαγωνισμό  για την εκποίηση ακινήτων της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) στην Ιεράπετρα Κρήτης  μέσω της εφαρμογής sourceONE 

2. Hλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 

E μέσω της εφαρμογής auctionONE για τον Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την 

εκποίηση κάθε ακινήτου της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 

στην Ιεράπετρα Κρήτης (όπου θα συμμετέχουν μόνο όσοι αξιολογήθηκαν επιτυχώς και θα 

ειδοποιηθούν μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία της εφαρμογής sourceONE). 

Η ΑΤΕ Τ-Π προσκαλεί οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα) να 

συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία για την επιλογή επενδυτή, ο οποίος θα αγοράσει 

κάθε το Ακίνητο. 

Οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 δικαιολογητικά 

συμμετοχής προκειμένου να αναγνωρισθούν ως Συμμετέχοντες και να υποβάλουν τις 

προσφορές τους για κάθε Ακίνητο, σύμφωνα με τους όρους 3.2, 3.3, 5 και 6 (η «Προσφορά»). 

Καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής για τον 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό  για την εκποίηση κάθε ακινήτου της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) στην Ιεράπετρα Κρήτης μέσω της εφαρμογής 

compareONE θα αναφέρονται στον επισυναπτόμενο οδηγό υποβολής δικαιολογητικών 

συμμετοχής.   

Η επιλογή του Πλειοδότη θα γίνει ύστερα από την διεξαγωγή κάθε ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα (σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε), όπως περιγράφεται στον όρο 6. 

Μετά την επιλογή του Πλειοδότη από το αρμόδιο όργανο της ΑΤΕ Τ-Π, η ΑΤΕ Τ-Π και ο 

Πλειοδότης θα προβούν στη σύναψη της Σύμβασης Αγοραπωλησίας για το Ακίνητο. 

3.2. Περίοδος ισχύος, προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής 

Ηλεκτρονικών Προσφορών 

(i) Κάθε προσφορά θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο δύο (2) μηνών μετά την υποβολή 

της. Η περίοδος ισχύος της Προσφοράς δύναται να παρατείνεται για ισόχρονο χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΑΤΕ Τ-Π προς τον Ενδιαφερόμενο 

που την υπέβαλε. 

(ii) Υπενθυμίζεται ότι η Εγγύηση Συμμετοχής έχει ισόχρονη διάρκεια με την αντίστοιχη 
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Προσφορά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο εν λόγω Συμμετέχων αποκλείεται από τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής. 

(iii) Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής Προσφοράς κατά την 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της cosmoONE περιγράφονται ειδικότερα στο Παράρτημα E της 

παρούσης. 

(iv) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Διαγωνιστική Διαδικασία πρέπει να 

υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, άλλως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Εφόσον τα ως άνω 

δικαιολογητικά συμμετοχής έχουν εκδοθεί από μη Ελληνικές Δημόσιες Αρχές θα πρέπει να 

φέρουν Επισημείωση (apostile) σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης. 

(v) Σε περίπτωση όπου τα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλει Ενδιαφερόμενος, 

περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, τότε τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την 

ένδειξη «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», οπότε θα αντιμετωπίζονται ως τέτοιες, με τις 

επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που παρατίθενται στον όρο 8.10. κατωτέρω. 

3.3. Χρόνος και τόπος υποβολής Προσφοράς 

Οι Προσφορές θα υποβληθούν στην ημερομηνία που ορίζεται στον άρθρο 2 της παρούσας 

Πρόσκλησης Συμμετοχής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

3.4. Έξοδα Ενδιαφερομένων 

(i) Οι Ενδιαφερόμενοι βαρύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για τα έξοδα πάσης φύσεως 

λόγω της προετοιμασίας συμμετοχής και της ίδιας της συμμετοχής των στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία. 

(ii) Οι Ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία κατόπιν δικής 

τους ανεξάρτητης απόφασης και με δικό τους κίνδυνο και η συμμετοχή αυτή δεν θεμελιώνει 

οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση κατά της ΑΤΕ Τ-Π. 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

4.1. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία και υποβολής Προσφοράς έχουν 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους 

λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται κατωτέρω και ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας (εφεξής οι «Προϋποθέσεις Συμμετοχής»). Οι Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου στη Διαγωνιστική Διαδικασία πιστοποιούνται με τα έγγραφα 

που καθορίζονται στον όρο 5 κατωτέρω (εφεξής τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»). Οι 
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Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν οποιανδήποτε από τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής ή 

υποβάλλουν ψευδή ή ανακριβή Δικαιολογητικά Συμμετοχής, θα αποκλείονται και δεν θα 

δύνανται να συμμετάσχουν περαιτέρω στην Διαγωνιστική Διαδικασία. 

4.2. Επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν, 

άμεσα ή έμμεσα, με περισσότερες από μία Προσφορές στη Διαγωνιστική Διαδικασία ως 

Ενδιαφερόμενοι ή μέλη Ενδιαφερομένου ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (όπως ενδεικτικά: 

συνδεδεμένες εταιρίες, μέτοχοι ή μέλη μετόχων ή μελών Συμμετέχοντος, ανεξαρτήτως του 

ποσοστού συμμετοχής τους, σύμβουλοι κλπ.). 

4.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία οποιοσδήποτε 

Ενδιαφερόμενος, εις βάρος του οποίου υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν ή 

περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης -  

πλαίσιο 2008/841/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EU L 300 της 11.11.2008, σελίδα 42), 

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26 Μαΐου 1997 Πράξης του 

Συμβουλίου (EU C 195 της 25.6.1997, σελίδα 1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελίδα 2) 

αντίστοιχα, 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σελίδα 48), 

(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

παρ. 2 της Οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ισχύει, 

(ε) οποιοδήποτε από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

Αναφορικά με τις ανώνυμες εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα αντίστοιχης νομικής μορφής 

σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, ο αποκλεισμός σχετικά με εγκληματικές πράξεις ισχύει 

επίσης για τον πρόεδρο/προεδρεύοντα του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθύνοντα 

σύμβουλο (εφόσον υφίσταται) βάσει του καταστατικού ή ισοδύναμου εγγράφου του 
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νομικού προσώπου. Για όλες τις λοιπές μορφές νομικών προσώπων, θα ισχύουν τα ως άνω 

κριτήρια αποκλεισμού για έκαστο νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

4.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία οποιοσδήποτε 

Ενδιαφερόμενος όταν: 

(α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

παύση δραστηριοτήτων ή σε συνδιαλλαγή ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής του, 

(β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

5.1. Η κάλυψη των Προϋποθέσεων Συμμετοχής εκάστου Ενδιαφερόμενου πιστοποιείται με 

τα εξής Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

(i) Έγγραφα Ταυτοποίησης / Νομιμοποίησης 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Εταιρικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν τη 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία, καθώς και τη νόμιμη εκπροσώπηση του 

Ενδιαφερόμενου στη Διαγωνιστική Διαδικασία (π.χ. κωδικοποιημένο καταστατικό, 

σχετική απόφαση του οργάνου διοίκησης με εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο με τον ορισμό του προσώπου για την υποβολή Προσφοράς στο 

διαγωνισμό, άλλα τυχόν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την εκπροσώπηση του 

Ενδιαφερόμενου) 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου Ενδιαφερόμενου, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή ή ΚΕΠ. 

(ii) Υπεύθυνη δήλωση του Ενδιαφερόμενου (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) 

σύμφωνα με το Παράρτημα B, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Ενδιαφερόμενος 

δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται ανωτέρω 

(υπό 4.2, 4.3 και 4.4), ότι εάν ανακηρυχθεί Πλειοδότης θα προσκομίσει τα σχετικά 

πιστοποιητικά (όπως απαριθμούνται κατωτέρω υπό 7.1.) το αργότερο εντός 

είκοσι(20) ημερών από την ανακήρυξη του, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Συμμετοχής και των Παραρτημάτων 

της και ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το πραγματικό, νομικό και 
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πολεοδομικό καθεστώς του προς αγορά ακινήτου, 

(iii) Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.3. Η Εγγύηση 

Συμμετοχής κατατίθεται, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής, σε κλειστό 

φάκελο με την ένδειξη «Εγγύηση Συμμετοχής». 

(iv) Υπεύθυνη δήλωση του Ενδιαφερόμενου (με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής) περί καταπολέμησης της διαφθοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Δ. 

5.2. Τα ως άνω έγγραφα Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή 

υπογεγραμμένα (σε PDF μορφή) μέσω της εφαρμογής sourceONE. Σε κάθε περίπτωση 

ο διοργανωτής δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα έγραφα από κάθε προμηθευτή να 

κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο εντός ορισμένης προθεσμίας στην διεύθυνση 

Μηλιώνη αρ. 8 10673 Αθήνα (3ος όροφος) υπόψη κ. Γεωργίου Γανωτή, δικηγόρου (τηλ. 

+302103617027) από τον Ενδιαφερόμενο, άλλως από νομίμως εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο (με εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής), επί αποδείξει 

παραλαβής. 

6. Διαδικασία των Προσφορών και Επιλογή του Πλειοδότη 

6.1. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης 

(i) Ύστερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω 

της εφαρμογής sourceONE και συγκεκριμένα της λειτουργικότητας compareONE ώστε να 

επιλεγούν οι συμμετέχοντες στην Ηλ. Δημοπρασία. 

(ii) Η ΑΤΕ Τ-Π μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική 

της ευχέρεια να ζητήσει διευκρινήσεις από οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο και μπορεί να 

επιτρέψει στον Ενδιαφερόμενο να υποβάλει συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις 

εντός ορισμένης σύντομης προθεσμίας, (με εξαίρεση την Εγγύηση Συμμετοχής, η μη 

υποβολή της οποίας οδηγεί σε αποκλεισμό του Συμμετέχοντα χωρίς δυνατότητα 

υποβολής της  εκ των υστέρων). 

(iii) Κατόπιν της εξέτασης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η ΑΤΕ Τ-Π θα προσδιορίσει τους 

Ενδιαφερόμενους, οι οποίοι καλύπτουν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής (οι 

«Συμμετέχοντες»). 

(iv) Κατόπιν του προσδιορισμού των Συμμετεχόντων, θα σταλεί μέσω της λειτουργικότητας 

επικοινωνία της εφαρμογής compareONE το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης στου 

εγκεκριμένους συμμετέχοντες. 



Σελίδα 16 

 

 

(v)  Θα ακολουθήσει η υποβολή Προσφορών μέσω του ιστότοπου ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης της cosmoONE σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του 

παραρτήματος Ε. 

(vi) Μετά την εκπνοή του χρόνου υποβολής των Προσφορών για κάθε ακίνητο χωριστά, θα 

συνταχθεί από την CosmoONE, πίνακας κατάταξης των Συμμετεχόντων κατά φθίνουσα 

σειρά (ο «Πίνακας Κατάταξης»), βάσει του ύψους των αντίστοιχων Προσφορών. 

(vii) Ο Συμμετέχων που προσέφερε το υψηλότερο τίμημα για την αγορά κάθε Ακινήτου («το 

Οικονομικό Αντάλλαγμα») σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης θα ανακηρυχτεί με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΑΤΕ Τ-Π ως «Πλειοδότης». Ο πίνακας κατάταξης 

και η σχετική ενημερωτική επιστολή της ΑΤΕ Τ-Π για την ανακήρυξη του Πλειοδότη θα 

κοινοποιηθούν εγγράφως στους Συμμετέχοντες στην Διαγωνιστική Διαδικασία από τον 

διοργανωτή μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία της εφαρμογής sourceONE. 

7. Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας 

7.1. Ο Πλειοδότης θα υποβάλει στην ΑΤΕ Τ-Π, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την 

λήψη της σχετικής ειδοποίησης, επί ποινή κατάπτωσης της Εγγύησης Συμμετοχής, τα ακόλουθα 

έγγραφα, τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, όπως ειδικότερα 

αναφέρεται στον όρο 3.2 (iv) της παρούσης: 

(i) Εταιρικά έγγραφα (σε περίπτωση νομικών προσώπων), τα οποία να αποδεικνύουν 

τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία καθώς και τη νόμιμη εκπροσώπηση του 

Πλειοδότη για την υπογραφή της Σύμβασης Αγοροπωλησίας (ενδεικτικά 

κωδικοποιημένο καταστατικό, σχετικές αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

αρμόδιου οργάνου, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). 

(ii) Πιστοποιητικό(ά) αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με ημερομηνία 

εκδόσεως μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής, 

που να πιστοποιεί ότι ο Πλειοδότης δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή δεν 

έχει τεθεί σε συνδιαλλαγή κατ’ άρθ. 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 

(iii) Πιστοποιητικό(ά) αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με ημερομηνία 

εκδόσεως μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης 

Συμμετοχής,που να πιστοποιεί ότι εναντίον του Πλειοδότη δεν έχει κινηθεί 
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διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή αίτηση για να τεθεί σε συνδιαλλαγή κατ’ άρθ. 99 του Κ.Πολ.Δικ ή σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 

(iv) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Πιστοποιητικό(ά) αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, με ημερομηνία εκδόσεως μεταγενέστερη της δημοσίευσης της 

παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής, που να πιστοποιεί ότι δεν υφίσταται εις βάρος 

του Πλειοδότη σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων του 

(σε περίπτωση που ο Πλειοδότης είναι νομικό πρόσωπο) τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση. 

(v) Υπεύθυνη δήλωση του Πλειοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση που 

ο Πλειοδότης είναι νομικό πρόσωπο ότι ούτε έχει διεξαχθεί (ή διεξάγεται) έρευνα 

από τις αρχές του τόπου κατοικίας του ή οπουδήποτε αλλού, για οποιοδήποτε από 

τα παρακάτω αδικήματα: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης 

- πλαίσιο 2008/841/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EU L 300 της 11.11.2008, σελίδα 

42), 

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26 Μαΐου 1997 Πράξης του 

Συμβουλίου (EU C 195 της 25.6.1997, σελίδα 1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 

1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, 

σελίδα 2) αντίστοιχα, 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σελίδα 48), 

(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ισχύει, 

(ε) Για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 
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(vi) Πιστοποιητικά, εν ισχύ, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά που προβλέπεται ανωτέρω δεν εκδίδεται από 

αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον τόπο εγκατάστασης του Πλειοδότη, ο Πλειοδότης θα πρέπει να 

προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη σε ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας 

και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή δημόσια αρχή ή 

συμβολαιογράφο, με την οποία θα βεβαιώνεται αφενός η μη έκδοση του σχετικού 

πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή και αφετέρου το περιεχόμενο που απαιτείται από την 

σχετική παράγραφο. 

7.2. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα θα αποτελεί το συμφωνημένο τίμημα (εφεξής το 

«Συμφωνημένο Τίμημα»). 

7.3. Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας θα υπογραφεί από την ΑΤΕ Τ-Π και τον Πλειοδότη, ενώπιον 

Συμβολαιογράφου Αθηνών, επιλογής του Πλειοδότη. 

7.4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Πλειοδότης θα καταβάλει εφάπαξ το Συμφωνημένο 

Τίμημα σε Ευρώ με τραπεζική επιταγή (bank cashier’s cheque). 

7.5. Εάν ο Πλειοδότης δεν υποβάλει τα προαναφερθέντα έγγραφα εντός των ανωτέρω 

προθεσμιών ή δεν υπογράψει την Σύμβαση Αγοραπωλησίας και/ή δεν καταβάλει το 

Συμφωνημένο Τίμημα, τότε καταπίπτει υπέρ της ΑΤΕ Τ-Π η Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με 

τον όρο 2.3 και η ΑΤΕ Τ-Π θα δικαιούται να ανακηρύξει Πλειοδότη τον επόμενο κατά τον Πίνακα 

Κατάταξης Συμμετέχοντα και να ακολουθήσει την διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. 

8. Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου 

8.1. Η ΑΤΕ Τ-Π διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αναβάλει, να αναστείλει ή να ακυρώσει 

την Διαγωνιστική Διαδικασία και να τροποποιήσει την παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής, το 

χρονοδιάγραμμα και τους όρους και προϋποθέσεις της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ή να 

επαναλάβει την Διαγωνιστική Διαδικασία, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς προηγούμενη  

ειδοποίηση  και χωρίς η ίδια να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερόμενων, των 

Συμμετεχόντων, του Πλειοδότη ή/και οιωνδήποτε τρίτων. 

8.2. Οι Ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία με δικό τους κίνδυνο και 

ευθύνη ως προς τη συμμετοχή τους, από δε τη συμμετοχή τους αυτή δεν απορρέει κανένα 

δικαίωμα να απαιτήσουν αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πέραν αυτών που 

καθορίζονται στην παρούσα. 

8.3. Η συμμετοχή ενός Ενδιαφερόμενου στην Διαγωνιστική Διαδικασία αποτελεί απόδειξη ότι 

ο Συμμετέχων έχει αναγνώσει και κατανοήσει την Πρόσκληση Συμμετοχής και τα Παραρτήματα 
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της, αναγνωρίζει τη νομιμότητα αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Συμμετοχής και των Παραρτημάτων της και αναγνωρίζει ότι έχει 

πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του Ακινήτου, καθώς και των απαιτήσεων της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

8.4. Τυχόν μη συμμόρφωση με τους όρους της Πρόσκλησης Συμμετοχής και των 

Παραρτημάτων της ή τυχόν μη παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών δύναται να θεωρηθεί 

από την ΑΤΕ Τ-Π, κατά την απόλυτη κρίση της, ως επαρκής λόγος για την απόρριψη της 

Προσφοράς. Επισημαίνεται ότι ουδεμία ένσταση επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

8.5. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια του 

πληροφοριακού υλικού που παρέχεται στα πλαίσια της παρούσης, και η ΑΤΕ Τ-Π της οποίας 

αποτελεί αυτό ιδιοκτησία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε 

ανακρίβειες, αβλεψίες, παραλείψεις ή επικαιροποίηση. Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

διενεργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν το 

Ακίνητο, επικουρούμενοι από συμβούλους της επιλογής τους. 

8.6. Ειδικότερα, η ΑΤΕ Τ-Π όσον αφορά το προς πώληση Ακίνητο, θα μεταβιβάσει αυτό όπως 

είναι και βρίσκεται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 

τυχόν πραγματικά ή και νομικά ελαττώματα. Οι Ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το χορηγηθέν 

πληροφοριακό υλικό οφείλουν να ελέγξουν πριν την υποβολή της προσφοράς τους, τη νομική, 

πραγματική και πολεοδομική κατάσταση του Ακινήτου και ότι αυτό είναι κατάλληλο για τη 

χρήση που το προορίζουν. 

8.7. Η ΑΤΕ Τ-Π ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, υπάλληλος, στέλεχος ή συνεργάτης της δεν 

φέρει ούτε και θα φέρει στο μέλλον καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή 

ανακρίβεια ή παράλειψη της παρούσας Πρόσκλησης Συμμετοχής. 

8.8. Η παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής καθώς και το πληροφοριακό υλικό που τη συνοδεύει 

δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση 

επένδυσης από την ΑΤΕ Τ-Π και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή ή οιασδήποτε μορφής 

εγγυοδοτική δήλωση. Κάθε πρόσωπο, στη διάθεση του οποίου τίθεται η Πρόσκληση 

Συμμετοχής, θα πρέπει να προβεί στη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση της Πρόσκλησης 

Συμμετοχής και της συναλλαγής κατόπιν έρευνας και λήψης εξειδικευμένων επαγγελματικών 

συμβουλών, όπως το πρόσωπο αυτό θα κρίνει σκόπιμο. 

8.9. Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία, το φορολογικό 

καθεστώς, η νομοθεσία της ΕΕ που ισχύουν για τη Συναλλαγή μπορεί να τροποποιηθούν. 
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8.10. Όλες οι Προσφορές, μετά την παραλαβή τους, συνιστούν περιουσία της ΑΤΕ Τ-Π. Οι 

Συμμετέχοντες παρέχουν στην ΑΤΕ Τ-Π το δικαίωμα να αναπαράγει και να αποκαλύπτει τις 

Προσφορές ή πληροφορίες ή και έγγραφα που κατέχει στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού 

ενώπιον δικαστηρίων κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας ή σε οιαδήποτε διοικητική αρχή 

ή φορέα για οποιονδήποτε σκοπό σχετίζεται με την πλήρωση των υποχρεώσεών της στα 

πλαίσια της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και από το νόμο. 

8.11. Η Διαγωνιστική Διαδικασία διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Οποιεσδήποτε 

διαφορές σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία θα επιλύονται αποκλειστικά από τα καθ’ 

ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί σε νέο έντυπο και όχι στο παρόν υπόδειγμα) 

Προς: ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α & ΒΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ       

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με την συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση πλήρους 

κυριότητας δύο (2) ακινήτων στην Ιεράπετρα Κρήτης 

ΕΠΕΙΔΗ: 

(A) Στις ΧΧ/ΧΧ/2021 η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)   

δημοσίευσε Πρόσκληση Συμμετοχής για την απόκτηση πλήρους κυριότητας των Ακινήτων. 

(B) Σε σχέση με τη συναλλαγή που αναφέρεται ανωτέρω και σύμφωνα με τους κανόνες που 

περιγράφονται στη σχετική από ΧΧ/ΧΧ/2021 Πρόσκληση Συμμετοχής, που εκδόθηκε από 

την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), ο 

……………………………………………………………… [να συμπληρωθούν τα πλήρη στοιχεία του 

Ενδιαφερόμενου (όνομα, διεύθυνση κ.λπ.)] ζητά να λάβει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με τα Ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, 

τίτλων ιδιοκτησίας, τοπογραφικών σχεδίων, καθώς και πληροφοριών που σχετίζονται με 

την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)    (εφεξής καλουμένων των 

πληροφοριών αυτών ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). 

(Γ) Λαμβανομένης υπόψη της παροχής των Εμπιστευτικών Πληροφοριών από την Α.Τ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)    ο Ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τις τηρεί ως αυστηρά εμπιστευτικές. 

ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

1. Ο Ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως εάν προχωρήσει ή όχι σε περαιτέρω ενέργειες 

αναφορικά με τον διαγωνισμό, υποχρεούται να διατηρήσει την πληροφορία 

εμπιστευτική και να μην αποκαλύψει, αναπαράγει, γνωστοποιήσει ή διανείμει 

οποιοδήποτε μέρος της ή με οποιονδήποτε τρόπο καταστήσει διαθέσιμη ή προσβάσιμη 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)    (η οποία δύναται να μη δοθεί 

κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της). 

2. Ο Ενδιαφερόμενος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία αποκλειστικά για 
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την αξιολόγηση και διαπραγμάτευση σχετικά με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και για 

κανέναν άλλο σκοπό. 

3. Ο Ενδιαφερόμενος θα διατηρήσει προσηκόντως ασφαλή και εμπιστευτική κάθε 

πληροφορία και θα την προφυλάξει δεόντως, ενδεικτικά από κλοπή, φθορά, αλλοίωση, 

απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης με 

ηλεκτρονικό μέσο. 

4. Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρούσας, τρίτο πρόσωπο λάβει γνώση ή καταστεί 

σε αυτό διαθέσιμη ή προσβάσιμη πληροφορία και το γεγονός αυτό περιέλθει στην 

αντίληψη του Ενδιαφερόμενου, ο τελευταίος θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα και 

προσηκόντως την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)   και να λάβει 

κάθε αναγκαίο μέτρο για την άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας 

της πληροφορίας. 

5. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις δεν εφαρμόζονται, εάν και στο βαθμό που απαιτείται ο 

Ενδιαφερόμενος πρέπει να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία από το νόμο, 

κανονισμό, ρύθμιση ή οποιαδήποτε δικαστική ή αρμόδια εποπτική ή ρυθμιστική αρχή 

(συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, χρηματιστηριακής αρχής), υπό την 

προϋπόθεση ότι ο Ενδιαφερόμενος, στο βαθμό που είναι εφικτό και επιτρέπεται από το 

νόμο, κανονισμό, ρύθμιση ή οποιαδήποτε δικαστική ή αρμόδια εποπτική ή ρυθμιστική 

αρχή, θα ενημερώσει προηγουμένως έγκαιρα εγγράφως την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)   και θα συνεργαστεί μαζί της όσον αφορά στην 

μορφή, το χρόνο, τη φύση, το εύρος και το σκοπό της αποκάλυψης ή/και της ενέργειας 

στην οποία η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)    ενδεχομένως 

προχωρήσει προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα τέτοιας υποχρέωσης. 

6. Ο Ενδιαφερόμενος, δεν θα αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο και δεν θα προβεί σε καμία 

ανακοίνωση ότι ο διαγωνισμός, ή/και το ακίνητο είναι (ή ήταν) υπό διερεύνηση, ότι 

διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις βρίσκονται (ή βρίσκονταν) σε εξέλιξη μεταξύ του 

Ενδιαφερόμενου και της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), την 

κατάσταση ή την πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων ή των συζητήσεων 

(συμπεριλαμβανομένης της διακοπής τους) ή ότι έχει παρασχεθεί πληροφορία, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ). 

7. Κατόπιν γραπτού αιτήματος από την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), ο Ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, με δικά του έξοδα και δαπάνες, όπως: 
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α. Επιστρέψει στην Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) (χωρίς να 

κρατήσει κανένα αντίγραφο) όλα τα έντυπα και το πληροφοριακό υλικό σε φυσική μορφή 

που περιέχουν ή ενσωματώνουν πληροφορία ή σχετίζονται με διαπραγματεύσεις ή 

συζητήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό ή/και το ακίνητο, ανεξαρτήτως αν αυτή βρίσκεται 

στην κατοχή του Ενδιαφερόμενου, πλην περιπτώσεων δευτερεύουσας πληροφορίας, 

β. Καταστρέψει (χωρίς να κρατήσει κανένα αντίγραφο) μέρος ή όλη τη δευτερεύουσα 

πληροφορία, ασχέτως εάν αυτή βρίσκεται ή όχι στην κατοχή του Ενδιαφερόμενου, ή/και 

γ. Εξαλείψει (ή διασφαλίσει την εξάλειψη) κάθε πληροφορίας από οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, επεξεργαστή κειμένου, ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα ή μέσο 

που περιλαμβάνει πληροφορία, ανεξαρτήτως εάν αυτή βρίσκεται ή όχι στην κατοχή του 

Ενδιαφερόμενου. 

8. Ο ως άνω όρος 7 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος είναι 

υποχρεωμένος να διατηρήσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία από την ισχύουσα 

νομοθεσία, κανονισμό, ρύθμιση ή οποιαδήποτε δικαστική ή αρμόδια εποπτική ή 

ρυθμιστική αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ενδιαφερόμενος, στο βαθμό που είναι εφικτό 

και επιτρέπεται από το νόμο, κανονισμό, ρύθμιση ή οποιαδήποτε δικαστική ή αρμόδια 

εποπτική ή ρυθμιστική αρχή, θα συμβουλευτεί, πριν τη διατήρηση, την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) σχετικά με τη μορφή και το εύρος της διατήρησης 

ή/και της ενέργειας στην οποία η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ενδεχομένως προχωρήσει προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα τέτοιας 

υποχρέωσης. 

9. Εάν ζητηθεί από την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), ο 

Ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει στην Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο του ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, 

ότι οι υποχρεώσεις του όρου 7 έχουν τηρηθεί. 

10. Ο Ενδιαφερόμενος συνομολογεί και συμφωνεί ότι η πληροφορία δεν θεωρείται 

απαραιτήτως πλήρης, ορθή, ακριβής ή επαρκής και ότι ουδεμία ευθύνη ή εγγύηση 

αναλαμβάνει η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)   σχετικά με την 

ακρίβεια, αξιοπιστία, ορθότητα και πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. 

11. Ο Ενδιαφερόμενος συνομολογεί και συμφωνεί ότι η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) δεν θα υπέχει: α) οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον 

Ενδιαφερόμενο, ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, από τη γνωστοποίηση ή/και χρήση 

πληροφορίας από τον Ενδιαφερόμενο, ή/και  οποιοδήποτε τρίτο, και β) ουδεμία 
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υποχρέωση να παράσχει επιπλέον πληροφορίες, να επικαιροποιήσει πληροφορίες ή/και 

να διορθώσει τυχόν ανακρίβειες σε πληροφορίες. Ο παρόν όρος δεν αποκλείει 

οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση αποκατάστασης από εκ δόλου παραποίηση. 

12. Ο Ενδιαφερόμενος συνομολογεί και συμφωνεί ότι οι όροι της παρούσας επιστολής 

τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της παρούσας και θα διαρκέσουν για μία περίοδο 

τριών (3) ετών από την ημερομηνία της παρούσας, ακόμη καίτοι, ενδεικτικά, ληφθεί 

απόφαση από την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) να αποκλείσει 

τον Ενδιαφερόμενο από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, να 

απορρίψει όλες ή οποιαδήποτε πρόταση ή/και να διακόψει άμεσες ή έμμεσες συζητήσεις 

που αφορούν στον Ενδιαφερόμενο ή/και οποιαδήποτε άλλη απόφαση από τον 

Ενδιαφερόμενο ή την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) να μην 

προχωρήσει στον διαγωνισμό. 

13.  Ο Ενδιαφερόμενος συμφωνεί να αποζημιώσει και να τηρεί αζήμιο την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων και 

δαπανών, που θα προκύψουν από την αθέτηση των υποχρεώσεων του, που 

περιγράφονται στην παρούσα επιστολή. Η ισχύς του παρόντος όρου θα εξακολουθεί και 

μετά την λήξη της διάρκειας της παρούσας Πρόσκλησης. 

14. Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος παραβεί ή αθετήσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή 

όρο της παρούσας επιστολής, η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)  έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και με την 

επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων της, να αποκλείσει τον Ενδιαφερόμενο από το 

διαγωνισμό. 

15. Η παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και συνάπτεται 

σύμφωνα με αυτό, τα δε δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα θα είναι αποκλειστικά 

αρμόδια αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ο Ενδιαφερόμενος υπέγραψε την παρούσα  Δήλωση 

Εμπιστευτικότητας [σε περίπτωση νομικών προσώπων] διά του δεόντως εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου του την .................. [εισάγετε ημερομηνία] 

[Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να αποσταλεί και η νομιμοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου του 

Ενδιαφερόμενου] 

Ο Ενδιαφερόμενος [υπογραφή] 
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[εισάγετε το ονοματεπώνυμο / την επωνυμία του Ενδιαφερόμενο] [Θεώρηση του γνήσιου 

της υπογραφής] 

 

Όπως εκπροσωπείται από [όπου έχει εφαρμογή] [υπογραφή] 

[εισάγετε το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, όπου έχει εφαρμογή] 

 

Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ 5.1.(ii) 

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί σε νέο έντυπο και όχι στο παρόν υπόδειγμα) 

Προς:   ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α & ΒΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ       

 

Ο κάτωθι υπογράφων (υπογράφοντες) ………., του ………. (ονοματεπώνυμο πατρός) και της 

(ονοματεπώνυμο  μητρός),  κάτοχος  του  με  αρ.  δελτίου  ταυτότητας  (διαβατηρίου)      

εκδοθέντος από (αρχή έκδοσης) την ../../…. (ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου), 

υπήκοος (χώρα), γεννηθείς στ… (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα), κάτοικος (χώρα, πόλη, οδός, 

Τ.Κ.) [σε περίπτωση εταιρίας: νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υπό την επωνυμία          

, με έδρα στ… (χώρα, πόλη, οδός, Τ.Κ.), με αριθμό φορολογικού μητρώου … 

Με ατομική μου ευθύνη [σε περίπτωση νομικού προσώπου: υπό την ιδιότητα μου ως 

εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία]  

δηλώνω ότι: 

Πληρώ/οί τις προϋποθέσεις που τίθενται στον όρο παράγραφο 4 της Πρόσκλησης Συμμετοχής, 

ήτοι: 

1) Δεν υφίσταται εις βάρος εμού προσωπικά [για νομικά πρόσωπα: ως νόμιμος εκπρόσωπος 

του άνω νομικού προσώπου] καταδικαστική απόφαση ούτε έχει διεξαχθεί έρευνα από τις 

αρχές του τόπου κατοικίας μου ή οπουδήποτε αλλού, για οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

αδικήματα: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης -  

πλαίσιο 2008/841/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EU L 300 της 11.11.2008, σελίδα 42), 

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26 Μαΐου 1997 Πράξης του 

Συμβουλίου (EU C 195 της 25.6.1997, σελίδα 1) και στο άρθρο 3, παράγραφος  1  της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελίδα 2) 

αντίστοιχα, 
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(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σελίδα 48), 

(δ) νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 παρ.  2 της Οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ισχύει, 

(ε) για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Εγώ προσωπικά [για νομικά πρόσωπα: ως νόμιμος εκπρόσωπος του άνω νομικού 

προσώπου δηλώνω ότι το άνω νομικό πρόσωπο] δεν τελώ/εί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση δραστηριοτήτων ή σε 

συνδιαλλαγή ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής μου/του άνω 

νομικού προσώπου. 

3) Δεν έχει κινηθεί εναντίον εμού προσωπικά [για νομικά πρόσωπα: ως νόμιμος εκπρόσωπος 

του άνω νομικού προσώπου δηλώνω ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του άνω νομικού 

προσώπου] διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής μου/ του άνω νομικού 

προσώπου. 

4)  Δεν συμμετέχω/ει, άμεσα ή έμμεσα, με περισσότερες από μία Προσφορές για το Ακίνητο 

ως Συμμετέχων ή ως μέλος Συμμετέχοντος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. 

5) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

6) Εγώ προσωπικά [για νομικά πρόσωπα: ως νόμιμος εκπρόσωπος του άνω νομικού 

προσώπου] δηλώνω ότι εάν ανακηρυχθώ / το άνω νομικό πρόσωπο ανακηρυχθεί 

πλειοδότης, θα προσκομίσω/ει τα πιστοποιητικά που απαριθμούνται υπό 7.1. στην 

Πρόσκληση Συμμετοχής το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής 

ειδοποίησης της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ). 
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7) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της από ΧΧ/ΧΧ/2021 

Πρόσκλησης Συμμετοχής και των Παραρτημάτων της και ειδικότερα: 

α) αναγνωρίζω ότι έχω πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του Ακινήτου, καθώς 

και των απαιτήσεων της Πρόσκλησης Συμμετοχής για τον διαγωνισμό. 

β) Έλαβα γνώση του νομικού, πραγματικού και πολεοδομικού καθεστώτος από το 

οποίο διέπεται το ακίνητο και συγκεκριμένα ότι: Σε περίπτωση που αναδειχθώ 

πλειοδότης [σε περίπτωση νομικού προσώπου: υπό την ιδιότητα μου ως 

εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία …………………] δηλώνω ότι δέχομαι να 

αγοράσω το ακίνητο στην πραγματική, πολεοδομική και νομική κατάσταση που 

βρίσκεται σήμερα, της οποίας έλαβα πλήρη γνώση. Δεδομένου ότι έχω 

διενεργήσει επαρκή, κατά την κρίση μου, ανεξάρτητο έλεγχο του ακινήτου, 

αποδέχομαι ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) μου έχει ήδη γνωστοποιήσει καθετί που 

γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει και αφορά στη νομική, πραγματική και 

πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου και ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για την 

κατάσταση αυτή. 

γ) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την αποκατάσταση κάθε 

θετικής ή αποθετικής ζημίας μου από τις πιο πάνω αιτίες, καθώς και από κάθε 

τυχόν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση της πώλησης ή μείωσης του 

τιμήματος. 

Ημερομηνία: ../../2021 Ο-Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

[Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΑΠΟ: [Επιλέξιμο Ίδρυμα] (η «Τράπεζα»)  

Προς: ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α & ΒΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ       

(εφεξής η «Δικαιούχος) 

[Τόπος, ημερομηνία έκδοσης] 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. …………….. 

 ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ για το ποσό των Ευρώ ΧΧΧπενήντα χιλιάδων (€ ΧΧ.000) 

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες  υπέρ  του  

………………………………… (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση Συμμετέχοντος) για 

χρηματικό ποσό Ευρώ ΧΧΧΧΧ χιλιάδων (€ΧΧΧΧΧΧ). Στο ως άνω χρηματικό ποσό περιορίζεται η 

ευθύνη μας για τη συμμετοχή του ανωτέρω   στην   ανοιχτή   διαδικασία   του   ηλεκτρονικού   

διαγωνισμού   της   ΧΧ16ης   ΧΧΧΧΜαρτίου  2021 (ημερομηνία διεξαγωγής) και για κάθε αναβολή 

της διαδικασίας αυτής, για την αγοραπωλησία του ακινήτου, που αναφέρεται στην από 

ΧΧ/ΧΧ/2021 Πρόσκληση Συμμετοχής της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ). Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση που απορρέουν από 

τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεση σας και θα σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το νόμιμο ή βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την 

ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον 

σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και ιδιαίτερα 

οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, 

όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα ανωτέρω άρθρα. Για την 

καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

του υπέρ ου η παρούσα εγγύηση ούτε θα ληφθεί υπόψη τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 

αυτού σε διαιτησία ή στα αρμόδια δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
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Η παρούσα εγγύηση μας εκδίδεται βάσει της με ημερομηνία …/…/2021 Πρόσκλησης Συμμετοχής 

της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) . Ισχύει μέχρι να επιστραφεί σε εμάς 

η παρούσα εγγυητική επιστολή ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπ’ όψιν εγγύηση και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα δύο (2) 

μηνών από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 

[ ], μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον εν 

τω μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε έγγραφη δήλωση σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, 

απαλλασσόμαστε από κάθε υποχρέωση μας από την παρούσα εγγυητική επιστολή. 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να παρατείνει περαιτέρω την ισχύ της 

παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, κατόπιν απλού γραπτού 

αιτήματος του Δικαιούχου που θα έχει ληφθεί από την Τράπεζα πριν την ημερομηνία λήξης της 

παρούσας. 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Η Τράπεζα και ο 

Δικαιούχος, με την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, αποδέχονται την 

υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα σχετικά 

με οιαδήποτε αντιδικία όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται από την Τράπεζα σε συμμόρφωση με τις 

κείμενες διατάξεις την νομοθεσίας τους κράτους εγκατάστασης της. 

[Υπογραφή και σφραγίδα της Τράπεζας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ  

Ο κάτωθι υπογράφων (υπογράφοντες)………., του ………. (ονοματεπώνυμο πατρός) και της 

(ονοματεπώνυμο  μητρός),  κάτοχος  του  με  αρ.  δελτίου  ταυτότητας  (διαβατηρίου)      

εκδοθέντος από (αρχή έκδοσης) την (ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου), υπήκοος 

(χώρα), γεννηθείς στ… (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα), κάτοικος (χώρα, πόλη, οδός, Τ.Κ) [σε 

περίπτωση εταιρίας: νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υπό την επωνυμία          , με 

έδρα στ… (χώρα, πόλη, οδός, Τ.Κ.), με αριθμό φορολογικού μητρώου … 

Με ατομική μου ευθύνη [σε περίπτωση νομικού προσώπου: υπό την ιδιότητα μου ως 

εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία …………………] δηλώνω ότι: 

1. Δεσμεύομαι και εγγυώμαι ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το πάσης φύσεως προσωπικό μου, 

στελέχη/συνεργάτες/προστηθέντες (εφεξής «προσωπικό»), λαμβάνουμε γνώση και 

συμμορφωνόμαστε απολύτως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί απαγόρευσης 

της δωροδοκίας και της διαφθοράς και δεν έχουμε καταδικαστεί για αδίκημα που 

προβλέπεται στην ως άνω νομοθεσία. 

2. Δεσμεύομαι ότι δεν θα προβώ, αμέσως ή εμμέσως, σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε 

να προκαλέσει την παραβίαση της παραπάνω νομοθεσίας και αναλαμβάνω την 

υποχρέωση να ειδοποιήσω άμεσα την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) αμέσως μόλις περιέλθουν σε γνώση μου τέτοιες παραβιάσεις από εμένα ή 

το προσωπικό μου. 

Περαιτέρω, δηλώνω, δεσμεύομαι και εγγυώμαι ότι δεν συντρέχουν ούτε σε εμένα τον 

ίδιο, ούτε στο προσωπικό μου κανενός είδους κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, 

που να έχει επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη Διαγωνιστική Διαδικασία και μέχρι την 

ολοκλήρωση αυτής. 

3. Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση της ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ), καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραβίαση των ανωτέρω, η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) δικαιούται να αναστείλει άμεσα τη Διαγωνιστική 

Διαδικασία με έγγραφη γνωστοποίηση προς εμένα τον ίδιο ή να την καταγγείλει 

εγγράφως, άμεσα, με υπαιτιότητα εμού του ιδίου, του τελευταίου υποχρεούμενου να 

αποκαταστήσει κάθε τυχόν ζημία που τυχόν υποστεί ή να καλύψει κάθε τυχόν πρόστιμο 

ή ποινή οιασδήποτε μορφής που μπορεί να επιβληθεί στην Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ). Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την 
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προαναφερόμενη ευθύνη αποζημίωσης, καταπίπτει επιπλέον λόγω ποινής υπέρ της 

Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) η τυχόν κατατεθείσα από εμένα 

Εγγύηση Συμμετοχής. 

[Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει σχετικές εσωτερικές πολιτικές ή δεν έχει 

προηγουμένως δεσμεύσει εγγράφως σχετικά με τα παραπάνω το προσωπικό του, 

υποχρεούται να το δεσμεύει με αντίστοιχη ρήτρα εγγράφως αμέσως μετά την υπογραφή της 

παρούσας δήλωσης.] 

Αποδέχομαι τέλος ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθώ πλειοδότης ότι θα συμπεριληφθεί 

σχετική δήλωση στο συμβόλαιο μεταβίβασης. 

Ημερομηνία: ../../2021 Ο-Η Δηλών / ούσα 

[Υπογραφή] 

[Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής] 



Σελίδα 33 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΑΚΙΝΗΤΟ 

1. Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί για λογαριασμό της Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)  αποκλειστικά στο Internet site 

(www.marketsite.gr) της εταιρίας cosmoONE Hellas MarketSite. 

2. Όροι & κανόνες που διέπουν τη συγκεκριμένη Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

2.1. Γλώσσα 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο στην Ελληνική γλώσσα. 

2.2. Νόμισμα 

Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η Δημοπρασία θα είναι το Ευρώ (€). 

2.3. Μέθοδος πώλησης 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορές για τη συνολική αξία κάθε ακινήτου. 

2.4. Τύπος Και Παράμετροι της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι Δυναμικού πλειοδοτικού Τύπου, σύμφωνα με τα παρακάτω.  

2.5. Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές 

που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής κριτήρια: 

Α. Είναι χρονικά έγκυρες (δηλαδή επεξεργάζονται από το σύστημα της cosmoONE 

εντός του χρόνου διάρκειας της δημοπρασίας και των τυχών παρατάσεων της. Ο 

χρόνος μετράται αποκλειστικά κατά την έναρξη επεξεργασίας της προσφοράς στα 

εν λόγω συστήματα της εταιρείας cosmoONE και όχι από το χρόνο αποστολής που 

αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί το 

χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του 

συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoONE και την επεξεργασία της προσφοράς 

από το σύστημα της cosmoONE). 

Β. Βελτιώνουν ή την υπερισχύουσα προσφορά της δημοπρασίας ή την 

προηγούμενη προσφορά του εκάστοτε συμμετέχοντα κατά το βήμα της 

δημοπρασίας ή ακέραιο πολλαπλάσιο του  βήματος.  

Γ. Κάθε νέα προσφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντα δεν μπορεί να είναι ίση με 

την υπερισχύουσα προσφορά.  

2.6. Οι  παράμετροι που την διέπουν την δημοπρασία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

http://www.marketsite.gr/
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αναφέρονται ακολούθως, ήτοι: 

✓ Η διάρκεια της δημοπρασίας θα είναι τριάντα λεπτά (30΄). Εάν όμως εντός του 

τελευταίου τρίλεπτου (3’) πριν από τη λήξη του χρόνου της δημοπρασίας υπάρχει 

προσφορά αποδεκτή από το Σύστημα, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα 

παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο (3’). Δεν υπάρχει περιορισμός στην 

ανανέωση των παρατάσεων. Διάρκεια Δημοπρασίας 30 λεπτά  

✓ Η τιμή εκκίνησης αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση 

✓ Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση 

Δημοσιότητα στοιχείων πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας που εμφανίζονται στην οθόνη των συμμετεχόντων και αφορούν: 

✓ Την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας 

✓ Την τιμή της εκάστοτε υπερισχύουσας προσφοράς 

✓ Την θέση/κατάταξη του συμμετέχοντος σε σχέση τους ενεργούς συμμετέχοντες 

✓ Τις τιμές προσφοράς των άλλων συμμετεχόντων 

2.7. Χρονοδιάγραμμα δημοπρασίας 

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα ειδοποιηθούν αρμοδίως από την Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)  ή/και την cosmoONE ηλεκτρονικά (e-mail) για το 

χρονοδιάγραμμα της δημοπρασίας το οποίο περιλαμβάνει την εγγραφή των χρηστών στο 

σύστημα της cosmoONE, την λήψη κωδικών εισόδου, την εκπαίδευση τους, την εξοικείωση 

τους με το σύστημα και την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων θα παραλάβουν από την cosmoONE, σε ηλεκτρονική 

μορφή (e-mail), τους κωδικούς τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους 

στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία (εικονική και κανονική), αφού συμπληρώσουν τη φόρμα των 

στοιχείων τους, η οποία αποτελεί την αίτηση δημιουργίας κωδικών, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: https://register.marketsite.gr/ 

 Μαζί  με  την  αποστολή  του  χρονοδιαγράμματος,  θα  κοινοποιηθούν  και  οι  λεπτομέρειες  

που  αφορούν  τον  τύπο  και  τις  παραμέτρους  της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  ,  όπως 

αναφέρονται  ανωτέρω στην Παρ. 2.4 του παρόντος παραρτήματος Ε. 

3. Κανόνες   που   διέπουν   όλες τις  Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες μέσω του συστήματος 

της cosmoONE. 

➢ Πριν τη δημοπρασία 
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3.1. Υποδομή συμμετέχοντος 

Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία απαιτείται: 

• Hλεκτρονικός υπολογιστής (PC ή Mac) με έναν από τους υποστηριζόμενους πλοηγούς 

Internet Explorer, Mozilla Firefox ή Google Chrome στην τρέχουσα έκδοσή τους 

• Σύνδεση internet μέσω παροχέα (ISP) όπως για παράδειγμα: OTE, Hellas On Line, 

Forthnet κ.α. 

• Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account) 

3.2. Εκπαίδευση συμμετεχόντων 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει οδηγίες σύνδεσης με την εφαρμογή και την εξοικείωση με τον 

τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. 

Οι τρόποι εκπαίδευσης που παρέχονται από την cosmoONE είναι οι παρακάτω: 

• Ηλεκτρονική εφαρμογή εκμάθησης (eLearning), χωρίς χρέωση 

• Τηλεφωνική εκπαίδευση σε ειδικές περιπτώσεις, χωρίς χρέωση 

• Φυσική εκπαίδευση, (με χρέωση του συμμετέχοντος) 

➢ Ισχύει στις περιπτώσεις όπου ο συμμετέχων επιθυμεί να παρακολουθήσει μία 

φυσική εκπαίδευση, ενώ αυτή είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης 

ισχύει χωρίς χρέωση αν ορίζεται ρητώς από τη σχετική σύμβαση cosmoONE και 

Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Η 

φυσική εκπαίδευση γίνεται στους χώρους της cosmoONE ή του Διοργανωτή, σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον από έμπειρα στελέχη της cosmoONE. 

➢ Στις περιπτώσεις όπου οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν επιτρέπουν την 

παρακολούθηση φυσικής εκπαίδευσης και δεν υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρονική 

εφαρμογή εκμάθησης, η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά. 

Η τηλεφωνική γραμμή του Helpdesk της cosmoONE είναι διαθέσιμη για διευκρινίσεις και 

απορίες που προκύπτουν από την εκπαίδευση στην εφαρμογή των Ηλεκτρονικών 

Δημοπρασιών.Η cosmoONE έχει φροντίσει ώστε ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο 

εκπαίδευσης των χρηστών, να είναι διαθέσιμο σε αυτούς το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό 

(εγχειρίδιο χρήσης). 

3.3. Εικονική Δημοπρασία 

Στην εικονική Δημοπρασία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να: 
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• Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του παροχέα Internet (ISP) που έχουν 

επιλέξει, προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας που 

πρόκειται  να συμμετάσχουν στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία καθώς και την επιβάρυνση 

που μπορεί να εμφανιστεί από το εταιρικό τους δίκτυο προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοπρασιών. 

• Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην cosmoONE προς 

επίλυση πριν την κανονική δημοπρασία. 

• Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία 

τουλάχιστον ενός εναλλακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τη σύνδεσή τους με την 

εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. 

• Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία 

τουλάχιστον ενός εναλλακτικού τρόπου σύνδεσης με το Internet για τη σύνδεσή τους με 

την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. 

• Ελέγξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών της εταιρείας στην εφαρμογή 

των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. 

• Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά τη 

διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας κ.τ.λ. 

• Υποβάλλουν προσφορές με όλους τους κωδικούς πρόσβασης της εταιρίας, με τους 

οποίους θα συμμετάσχουν και στην κανονική Δημοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή 

λειτουργία τους. 

Η συμμετοχή στην εικονική Δημοπρασία είναι υποχρεωτική υπό την έννοια ότι σε περίπτωση 

μη συμμετοχής, η cosmoONE και ο διοργανωτής δεν ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους 

των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θεωρείται 

ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας αφού έχουν 

ενημερωθεί για τους διαθέσιμους τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωση τους στην 

στην εικονική Δημοπρασία. 

Η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   και η cosmoONE δεν θα ευθύνονται για τυχόν 

λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή της 

Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

➢ Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 

3.4. Αποδεκτές προσφορές 
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Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν 

ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Επεξεργάζεται στο σύστημα της cosmoONE εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη) 

Ειδικότερα: 

Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστημα δημοπρασιών, 

όταν επεξεργάζεται από τα συστήματα της cosmoONE κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και 

των τυχόν παρατάσεών της, του χρόνου μετρούμενου αποκλειστικά κατά την επεξεργασία της 

από τα συστήματα της cosmoONE και όχι του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο άφιξης της 

προσφοράς στα εν λόγω συστήματα, μηδέ του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο αποστολής 

που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος. Ο χρόνος επεξεργασίας έπεται 

του χρόνου άφιξης της προσφοράς και ο χρόνος άφιξης της προσφοράς έπεται του χρόνου 

αποστολής της προσφοράς, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για τη μεταβίβαση της 

προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoONE και το χρονικό 

διάστημα για την έναρξη επεξεργασίας της προσφοράς από το σύστημα της cosmoONE. Σε 

περίπτωση που υποβαλλόμενη προσφορά περιλαμβάνει πάνω από μία προσφορές τιμών 

(δηλ. αφορά μαζική υποβολή τιμών για δύο ή περισσότερα Ονόματα Χώρου), τότε δεν 

υφίσταται μοναδικός χρόνος επεξεργασίας του συνόλου της προσφοράς, αλλά κάθε τιμή που 

υποβάλλεται μέσω της προσφοράς έχει ως ισχύοντα χρόνο αναφοράς, τον χρόνο 

επεξεργασίας της τιμής αυτής ξεχωριστά. 

Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υποβλήθηκε και γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται 

ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα. 

2. Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της εκάστοτε δημοπρασίας: 

Κάθε δημοπρασία μπορεί να έχει συγκεκριμένο τύπο (Αγγλική, Ολλανδική, Yankee, 

Μαθηματικού τύπου κ.τ.λ.). 

Κάθε τύπος έχει συγκεκριμένους κανόνες (χαμηλότερη τιμή, συνδυασμός τιμής και 

ποσότητας, συνδυασμός τιμής και χρόνου υποβολής, συνδυασμός τεχνικής βαθμολογίας και 

οικονομικής προσφοράς κ.τ.λ.). Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους κάθε 

δημοπρασίας. 

Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) 

στην οθόνη του Συμμετέχοντα, για το εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. 

Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους (αυτοί αποστέλλονται από το διοργανωτή), δεν 

γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη 
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σε οποιοδήποτε σημείο της δημοπρασίας. 

3.4.1. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα 

Η cosmoONE έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την 

πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της κανονικής δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 

Τεχνικό πρόβλημα της cosmoONE 

Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τεχνικής υποδομής του συστήματος της 

cosmoONE κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής διακοπής της Δημοπρασίας και 

της συνέχισής της, μετά την άρση  του προβλήματος, του χρόνου της Δημοπρασίας 

παρατεινόμενου αντίστοιχα (κατ' ελάχιστο τρία λεπτά), μετά την έγκαιρη ενημέρωση των 

συμμετεχόντων που θα γίνει από την η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   ή την 

cosmoONE. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το τεχνικό πρόβλημα δεν δύναται να αποκατασταθεί, η Α.Τ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   ή η cosmoONE ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την 

ύπαρξη προβλήματος και η Ηλεκτρονική Δημοπρασία ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται σε 

ημερομηνία και ώρα που η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   θα γνωστοποιήσει εντός 

εύλογου χρόνου στους Συμμετέχοντες. 

Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος 

Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως 

κ.τ.λ.) ενός συμμετέχοντα, αυτός μπορεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία με 

τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης οι οποίοι είναι επιλογής και ευθύνης του 

συμμετέχοντα, όπως έχει ενημερωθεί κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και έχει δοκιμάσει 

κατά την εικονική δημοπρασία (ανεξάρτητη σύνδεση στο Internet, άλλο Η/Υ, GPRS/3G/4G, 

UPS, κ.τ.λ.). 

3.4.2. Εγγυήσεις 

Η cosmoONE και η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν 

οιαδήποτε εγγύηση έναντι των Συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία 

τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των 

περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας. 

Επίσης, η cosmoONE και η Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.   δεν ευθύνονται για την μη 
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παροχή ή την πλημμελή παροχή της Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα 

που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανώτερης βίας). 

3.4.3. Αποδοχή όρων 

Οι διαγωνιζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία αποδέχονται ρητά και 

ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους καθώς και αυτούς που εμφανίζονται στο internet 

site της cosmoONE. 


