Διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης.
Εισαγωγή
Η διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών περιγράφεται στη σχετική υπουργική
απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1443 Β’/2019.
Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής σε ηλεκτρονική δημοπρασία, έχει διαφοροποιηθεί σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη, και πραγματοποιείται σε περιβάλλον που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες. Περιλαμβάνει:
1. Το περιβάλλον υποβολής των αιτήσεων, στο οποίο συνδέεται ο ενδιαφερόμενος για να
υποβάλει την αίτησή του (περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης για τους
πολίτες/επιχειρήσεις).
2. Το χάρτη εμφάνισης των παραλιών προς δημοπρασία (περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
χρήσης για τους πολίτες/επιχειρήσεις).
Η διενέργεια της δημοπρασίας, δηλ. η υποβολή των προσφορών των εγκεκριμένων ενδιαφερομένων,
θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών της αναδόχου εταιρείας
Cosmo-One.
Για τον τρόπο εγγραφής στο σύστημα της Cosmo-One, την εκπαίδευσή τους, καθώς και τον τρόπο
υποβολής των προσφορών (χτυπήματα), οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται ταυτόχρονα με την
έγκρισή τους για συμμετοχή στη διαδικασία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο αυτό είναι
κρίσιμο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή
της αίτησης συμμετοχής τους, να είναι έγκυρη και ενεργή (δηλ. να ελέγχουν τα μηνύματά τους οι
ενδιαφερόμενοι).

Εγχειρίδιο χρήσης για τους πολίτες/επιχειρήσεις
Ο ενδιαφερόμενος πολίτης/επιχείρηση επιλέγοντας την δημοπρασία που τον ενδιαφέρει από το
χάρτη των δημοπρασιών στο site του Υπουργείου eauctions.gsis.gr μπορεί, μέσω των
αντίστοιχων επιλογών:
1. Να διαβάσει τη διακήρυξη της δημοπρασίας (επιλογή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
2. Να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)
3. Να εγγραφεί στο σύστημα δημοπρασιών του αναδόχου (επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
4. Να συμμετάσχει στη δοκιμαστική και στην πραγματική δημοπρασία μέσω του συστήματος
του αναδόχου (επιλογή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
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Εικόνα 1

Πιο συγκεκριμένα:
1. (άρθρο 3 της ΥΑ). Ενημέρωση για τη διακήρυξη. Αφού επιλεγεί η σχετική δημοπρασία, ο
ενδιαφερόμενος βλέπει τη σχετική διακήρυξη μέσω της επιλογής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Εναλλακτικά,
μπορεί να δει τις σχετικές ανακοινώσεις μέσα από τους ιστότοπους του Υπουργείου minfin.gr ή
eauctions.gsis.gr. Επιπρόσθετα, στο eauctions.gsis.gr, εμφανίζονται οι διαθέσιμες δημοπρασίες
τόσο στο χάρτη όσο στην παρακάτω λίστα μέσω της επιλογής Λίστα Διαθέσιμων Δημοπρασιών:

Εικόνα 2
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2. (άρθρο 5 της ΥΑ) Υποβολή δικαιολογητικών. Ο πολίτης για να δηλώσει το ενδιαφέρον του
για μια δημοπρασία και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιλέγει την ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ μέσω της αντίστοιχης δημοπρασίας στο χάρτη:

Εικόνα 3

και συνδέεται στο portal του Υπουργείου με τους κωδικούς taxisnet
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Εικόνα 4

Επιλέγει «έγκριση» για την πρόσβαση του μητρώου του Taxisnet και πατά αποστολή.

Εικόνα 5
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Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ υποβάλλει χωριστό αίτημα συμμετοχής για κάθε δημοπρασία
που τον ενδιαφέρει, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που είναι ορισμένα ως απαραίτητα για
τη δημοπρασία.

Εικόνα 6

Εικόνα 7

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), δηλ.
διεύθυνση στην οποία έχει πρόσβαση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε αυτήν θα λάβει την
ειδοποίηση από την επιτροπή για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του.
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Εικόνα 8

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από το σύστημα ειδοποίηση, την
οποία μπορεί να τυπώσει, να εμφανίσει σε μορφή pdf ή να λάβει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. (Συστήνεται στους ενδιαφερόμενος, να επιλέγουν την
αποστολή της ειδοποίησης αυτής στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, ώστε να επιβεβαιώνουν
ότι το έχουν δηλώσει σωστά.)
Η ειδοποίηση αυτή ενέχει θέση αρ.πρωτοκόλλου της αίτησης, και γι’ αυτό είναι σκόπιμο οι
ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τα στοιχεία της (αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία δήλωσης)
για μελλοντική αναφορά.

Εικόνα 9

Στο στάδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης και ο ενδιαφερόμενος θα αναμένει
την αποδοχή ή απόρριψή της.
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Εικόνα 10

ΠΡΟΣΟΧΗ: (Άρθρο 5 της ΥΑ) Το σύστημα επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων μέχρι και 7
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης της δημοπρασίας στο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος στο παραπάνω διάστημα να υποβάλει
στην Κτηματική Υπηρεσία και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που έχει αναρτήσει
ηλεκτρονικά.
3. (άρθρο 6 της ΥΑ) Ενημέρωση για συμμετοχή και εγγραφή στο σύστημα του αναδόχου
(CosmoOne). Ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
απόρριψη ή έγκρισή του.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να ενημερωθεί και από τη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου,
συνδεόμενος/η όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.
Στη στήλη « Έγκριση συμμετοχής» θα υπάρχει κατάλληλη ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης
Στην περίπτωση έγκρισης, θα αποστέλλεται αυτόματα και παράρτημα οδηγιών προς τον
ενδιαφερόμενο, που θα αφορά το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Εικόνα 11
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Εικόνα 12

Εικόνα 13
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Εικόνα 14

Αφού ενημερωθεί ότι η αίτηση συμμετοχής του έχει εγκριθεί, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
εγγραφεί στο σύστημα δημοπρασιών του αναδόχου μέσω της επιλογής του χάρτη ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και να συμμετάσχει σε εκπαιδευτική και πραγματική
δημοπρασία με την επιλογή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Η σύνδεση στο σύστημα της CosmoOne, μπορεί επίσης να γίνει από τη διεύθυνση
https://paralies.marketsite.gr
4. (άρθρο 5 της ΥΑ) Εκπαίδευση ενδιαφερόμενου. Η συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη
δοκιμαστική δημοπρασία είναι κρίσιμο σημείο της εκπαίδευσής του στο σύστημα.
Η συμμετοχή στην πραγματική δημοπρασία θα γίνει την καθορισμένη από τη σχετική διακήρυξη
ημέρα και ώρα.
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