08 Απριλίου 2013
Τροποποίηση στην Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη
χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής
αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για χρονικό
διάστημα είκοσι ετών, που δημοσιεύτηκε την 1η Μαρτίου 2013 (‘η
Πρόσκληση’).
Σε συνέχεια της από 5.4.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (‘ΤΑΙΠΕΔ’), οι
ενότητες 2.5.1, 2.5.4. και 2.6.1. της Πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε την 1 η
Μαρτίου 2013 τροποποιήθηκαν ως κατωτέρω:
1.

Τροποποίηση στην ενότητα 2.5.1.

Η ενότητα 2.5.1 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:
«Κάθε Υποψήφιος (νομικό πρόσωπο ή όμιλος υπό την έννοια του άρθρου 42ε
του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει) μπορεί να
περιλαμβάνεται σε μία Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Ένα μέλος διαγωνιζόμενης
σύμπραξης δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλη διαγωνιζόμενη σύμπραξη ούτε
μπορεί ένα μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης να υποβάλλει ξεχωριστή
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως μεμονωμένος Υποψήφιος. Τυχόν παραβίαση του
ανωτέρω όρου θα οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό όλων των διαγωνιζομένων
συμπράξεων που έχουν κοινό μέλος καθώς και των Υποψηφίων που
εμπλέκονται.»
2.

Τροποποίηση στην ενότητα 2.5.4.

Μία νέα παράγραφος προστέθηκε στην ενότητα 2.5.4. μετά τη δεύτερη
παράγραφο η οποία έχει ως κατωτέρω:
«Κατά εξαίρεση, σε όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ή μετά την
υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, το Επικεφαλής Μέλος μπορεί να
αντικαθίσταται από άλλο φορέα (‘Νέο Επικεφαλής Μέλος’), υπό τον όρο ότι το
Νέο Επικεφαλής Μέλος είναι θυγατρική εταιρεία του Επικεφαλής Μέλους κατά

την έννοια του άρθρου 42ε του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στην
περίπτωση αυτή, μετά την αντικατάσταση του Επικεφαλής Μέλους από το Νέο
Επικεφαλής Μέλος οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, και αυτό
θα τελεί υπό την έγκριση του Ταμείου:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

3.

κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας η ένωση προσώπων
πρέπει να συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στις
ενότητες 2.1., 2.2., 2.3. και 2.4. ανωτέρω,
το Νέο Επικεφαλής Μέλος πρέπει να διατηρεί μερίδιο τουλάχιστον
34% στην ένωση προσώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας,
το Νέο Επικεφαλής Μέλος πρέπει να διατηρεί μερίδιο τουλάχιστον
34% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ για χρονικό διάστημα που θα
καθοριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών,
το Επικεφαλής Μέλος πρέπει να δηλώσει και να διαβεβαιώσει ότι το
Νέο Επικεφαλής Μέλος θα παραμείνει θυγατρική του εταιρεία κατά
την έννοια του άρθρου 42ε του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920
για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Επικεφαλής Μέλος πρέπει
να διατηρεί μερίδιο τουλάχιστον 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ
κατά την ανωτέρω παράγραφο.»

Τροποποίηση στην ενότητα 2.6.1.

Η ενότητα 2.6.1. τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:
«Ένας μεμονωμένος Υποψήφιος μπορεί να σχηματίσει μαζί με άλλους
ενδιαφερόμενους (είτε πρόκειται για Υποψηφίους, είτε για τρίτα μέρη) μία
διαγωνιζόμενη ένωση προσώπων, ακόμα και μετά την υποβολή της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, έως την ημερομηνία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση
Υποβολής Προσφορών, υπό τον όρο ότι ο Υποψήφιος αυτός έχει ορισθεί ως το
Επικεφαλής Μέλος καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
Ένας μεμονωμένος Υποψήφιος μπορεί, σε όλη της διάρκεια της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας ή μετά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, να
αντικατασταθεί από ένα άλλο φορέα (ο ‘Νέος Υποψήφιος’), υπό τον όρο ότι ο
Νέος Υποψήφιος είναι θυγατρική εταιρεία του μεμονωμένου Υποψήφιου κατά
την έννοια του άρθρου 42ε του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα εφαρμοστεί αναλόγως η ενότητα 2.5. για τις
διαγωνιζόμενες ενώσεις προσώπων.»
Οι ανωτέρω αλλαγές στις ενότητες 2.5.1, 2.5.4. και 2.6.1. θα εφαρμόζονται μόνο
στην Πρόσκληση.
Οι υπόλοιποι όροι της Πρόσκλησης παραμένουν ίδιοι.

