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Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος – Α΄ Φάση Διαγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού 
διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων, του Ν. 4738/2020 (άρθρο 218)»

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας 
Διαβούλευσης επί της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α΄ Φάση 
Διαγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου – για την Ανάθεση 
Σύμβασης Παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης ακινήτων του Ν. 4738/2020 (άρθρο 218). Για το σκοπό αυτό καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή, μη δεσμευτική, συμμετοχή στη διαδικασία 
διαβούλευσης, με στόχο την υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων επί του σχεδίου 
του τεύχους της Πρόσκλησης, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου pdf. Προς διευκόλυνση 
των ενδιαφερομένων, στο εν λόγω αρχείο έχει συμπεριληφθεί συνοπτική παρουσίαση των 
βασικών χαρακτηριστικών του σχετικού άρθρου του Ν. 4738/2020, καθώς και της διαγωνιστικής 
διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο του τεύχους της 
Πρόσκλησης άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, με την επιλογή «Καταχώρηση 
Σχολίου». Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις που υποβάλλονται στη διαβούλευση, θα πρέπει 
να σημειώνουν και ειδική αναφορά στη συγκεκριμένη ενότητα – παράγραφο του τεύχους της 
Πρόσκλησης στην οποία και αφορούν, ενώ επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται και με σχετική 
τεκμηρίωση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δίδονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα που υποβάλλει σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις. 

Η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από την ανάρτηση του τεύχους της Πρόσκλησης 
στο ΕΣΗΔΗΣ έως και την 13η Μαΐου 2022.

Η ΕΓΔΙΧ, με γνώμονα την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και την 
προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού, θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις, σχόλια και 
παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης, χωρίς 
ωστόσο να δεσμεύεται ως προς την υιοθέτησή τους. Ακολούθως θα οριστικοποιήσει το Τεύχος 
της Πρόσκλησης και θα διενεργηθεί η επόμενη φάση του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της 
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διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ – www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και 
στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ – www.keyd.gov.gr.

    
Η Ειδική Γραμματέας

 Μαρία – Ελένη Αθανασοπούλου
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