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Το "Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε." (το "Ταµείο"), εταιρεία που
ιδρύθηκε σύµφωνα µε το Νόµο 3986/2011, περί "Εκτάκτων Μέτρων Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου 2012-2015", (ΦΕΚ Α' 152) (ο "Ν. 3986/2011"), και ανήκει κατά ποσοστό 100% στο
Ελληνικό Δηµόσιο ("ΕΔ"), έχει αναλάβει την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής
περιουσίας του ΕΔ, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ’ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο ΕΔ ή σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Αποκρατικοποιήσεων, όπως
αναφέρεται στον Πίνακα ΙΙ του Κεφαλαίου Β' του Νόµου 3985/2011 "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ Α' 151).
Ι.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ενόψει των ανωτέρω, το Ταµείο αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισµού (η
"Διαγωνιστική Διαδικασία"), όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση για την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (η "Πρόσκληση"), µε σκοπό την αξιοποίηση ενός οικοπέδου, συνολικής
επιφανείας πεντακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (500.000 τ.µ.) περίπου, που βρίσκεται στη
θέση Αρταβάνη (Ερηµίτης), περιοχή Αγ. Στεφάνου, της κτηµατικής περιοχής, πρώην κοινότητας
Συνιών και πρώην Δήµου Κασσωπαίων και νυν Δήµου Κερκυραίων της Νήσου και του Νοµού
Κερκύρας (το "Ακίνητο"). Το Ακίνητο ανήκει σήµερα κατά πλήρη κυριότητα στο ΕΔ. Βρίσκονται,
όµως, ήδη σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες για τη µεταβίβαση του Ακινήτου στο Ταµείο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011.
Η αξιοποίηση του Ακινήτου θα πραγµατοποιηθεί µέσω πώλησης, είτε πλειοψηφικού πακέτου είτε του
συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου ελληνικής ανώνυµης εταιρείας (η "Συναλλαγή"), την οποία το
Ταµείο θα συστήσει και στην οποία θα µεταβιβάσει το εµπράγµατο δικαίωµα της "επιφανείας" επί του
Ακινήτου (η "Εταιρεία"). Το δικαίωµα "επιφανείας" προβλέπεται στα άρθρα 18 επ. του Ν.
3986/2011.
Σύµφωνα µε το Ν. 3986/2011, οι διατάξεις για το δικαίωµα "επιφανείας" εφαρµόζονται µόνο όσον
αφορά ακίνητα του ΕΔ. Το εν λόγω δικαίωµα µπορεί να εκτείνεται χρονικά µέχρι τα εκατό (100) έτη,
αναλόγως του αντικειµένου επί του οποίου παρέχεται το δικαίωµα. Πρόκειται για εµπράγµατο
δικαίωµα που προσφέρει στο δικαιούχο, για ολόκληρη τη συµφωνηµένη διάρκειά του, τις εξουσίες
που παρέχει και το δικαίωµα κυριότητας, ενώ µπορεί να µεταβιβασθεί ελεύθερα σε τρίτους. Παρέχει
το δικαίωµα για σύσταση εµπραγµάτων εξασφαλίσεων επί του ακινήτου στο οποίο συστήνεται, ώστε
να είναι εφικτή η χρηµατοδότηση του δικαιούχου.
ΙΙ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Σκοπός της Συναλλαγής είναι η προσέλκυση ενδιαφεροµένων, σε διεθνές επίπεδο, που θα
προσφέρουν το υψηλότερο δυνατό τίµηµα, αναφορικά µε την απόκτηση µετοχών της Εταιρείας.
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1.1

Στα πλαίσια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, πρόθεση του Ταµείου είναι να διατηρήσει
υψηλό βαθµό διαφάνειας και ανοικτού, πραγµατικού και ελεύθερου ανταγωνισµού, καθώς και
να διασφαλίσει ίση µεταχείριση των ενδιαφεροµένων µερών, καθόλη τη διάρκεια της
Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Συναλλαγής.

1.2

Το Ταµείο και ο επενδυτής που θα επιλεγεί µέσω της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (ο
"Επιλεγείς Επενδυτής") θα υπογράψουν σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών για την
απόκτηση είτε της πλειοψηφίας είτε του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
αναλόγως της σχετικής απόφασης του Ταµείου (η "Σύµβαση").

1.3

Ενδεχοµένως το Ταµείο να διατηρήσει µειοψηφική συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας, προκειµένου να έχει µερίδιο σε µελλοντική υπεραξία που ενδέχεται να προκύψει
µέσω της αξιοποίησης του Ακινήτου. Το ποσοστό (%) των µετοχών της Εταιρείας που θα
διατεθεί προς πώληση θα καθορισθεί στη Β' Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

1.4

Στην περίπτωση που το Ταµείο επιλέξει να διατηρήσει µειοψηφική συµµετοχή στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας, ο Επιλεγείς Επενδυτής θα υπογράψει συµφωνία µετόχων µε το
Ταµείο (η "Συµφωνία Μετόχων"), η οποία θα περιέχει, µεταξύ άλλων, τη δέσµευση του
Επιλεγέντος Επενδυτή α) να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία θα λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες
και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (συµπεριλαµβανοµένων αιτήσεων κ.λπ.)
αναφορικά µε την αξιοποίηση του Ακινήτου, και β) να διασφαλίσει τη χρηµατοδότηση της
Εταιρείας. Το Ταµείο δεν θα χρηµατοδοτήσει µε κανένα τρόπο την Εταιρεία, ούτε θα
παράσχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή θα αναλάβει άλλες οικονοµικές υποχρεώσεις
οποιουδήποτε είδους για το σκοπό της αξιοποίησης του Ακινήτου. Το Ταµείο θα διατηρεί τα
συνήθη δικαιώµατα µειοψηφίας, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
µηχανισµών

εξόδου

και

δικαιωµάτων

µεταβίβασης

συµµετοχής

(ενδεχοµένως

συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιωµάτων προαίρεσης πώλησης
(put option)). Το Ταµείο προτίθεται να παράσχει τους βασικούς όρους της Σύµβασης και της
Συµφωνίας Μετόχων στους "Προεπιλεγέντες Υποψηφίους" όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω,
ως µέρος της B’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
1.5

Ο Επιλεγείς Επενδυτής, ανεξαρτήτως του εάν θα είναι ο µοναδικός ή πλειοψηφών µέτοχος
της Εταιρείας, θα είναι ελεύθερος να αξιοποιήσει το Ακίνητο όπως αυτός επιθυµεί, κατά τη
διακριτική του ευχέρεια, υπό την αίρεση ότι θα τηρήσει τους περιορισµούς που τίθενται από
την εθνική πολεοδοµική και περιβαλλοντική νοµοθεσία.

ΙΙΙ.

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Το Ακίνητο βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά παράλια της νήσου Κέρκυρας και σε µικρή απόσταση
από την παράκτια επαρχιακή οδό που συνδέει την πόλη της Κέρκυρας µε τον οικισµό της Κασσιώπης
και απέχει 38 χλµ. από την πόλη της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα διαθέτει Διεθνές Αεροδρόµιο, από και
προς το οποίο εκτελούνται πτήσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και διεθνείς πτήσεις charter, ενώ
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κατά τους θερινούς µήνες εκτελούνται πτήσεις σε λοιπά νησιά του Ιονίου. Επίσης, διαθέτει λιµάνι µε
σύνδεση προς τους Παξούς και λοιπά νησιά του Ιονίου, καθώς και µε την Πάτρα και (µέσω του υπό
κατασκευή οδικού άξονα ΠΑΘΕ) µε την Αθήνα και (µέσω Εγνατίας Οδού) µε την Ηγουµενίτσα.
Επίσης, το λιµάνι της Κέρκυρας συνδέεται και µε τα λιµάνια του Μπάρι και του Μπρίντιζι της
Ιταλίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του Ακινήτου, το εξαιρετικό φυσικό του κάλλος, την ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος της γύρω περιοχής, που τυγχάνει σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτη,
αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξής του, και συνεπώς την υψηλή προκύπτουσα αξία του, θα
µπορούσε, ενδεικτικά, να αποτελέσει είτε υψηλού επιπέδου ακίνητο ιδιωτικής χρήσης και ανάπτυξης
ή να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία πολυτελούς συγκροτήµατος παραθεριστικών κατοικιών,
µονάδων –αναψυχής και τουρισµού.
Η αξιοποίηση του Ακινήτου θα λάβει χώρα µέσω της διαδικασίας πολεοδοµικής ωρίµανσης που
περιγράφεται στα Άρθρα 10 επ. του Ν. 3986/2011, ήτοι της προετοιµασίας Ειδικού Σχεδίου Χωρικής
Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων ("ΕΣΧΑΔΑ"). Το ΕΣΧΑΔΑ θα έχει εγκριθεί, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 3986/2011, έως την οικονοµική ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
IV.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να
πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στo παρόν Κεφάλαιο (IV), ως ακολούθως:
1.

Α' Φάση

Κατά την Α΄Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ("Α' Φάση") τα ενδιαφερόµενα µέρη θα
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συµµετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας
σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος (η "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος"), συνοδευόµενη από τα έγγραφα
που καθορίζονται στο Κεφάλαιο VI κατωτέρω (τα "Συνοδευτικά Έγγραφα"), παρέχοντας
ικανοποιητικά στοιχεία σχετικά µε τα ακόλουθα κριτήρια:
1.1

Δικαίωµα Συµµετοχής

α.

Στη Διαγωνιστική Διαδικασία δύνανται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και

ενώσεις προσώπων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση (ο
"Υποψήφιος" ή οι "Υποψήφιοι"). Οι Υποψήφιοι που συµµετέχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία,
µε τη µορφή ένωσης προσώπων, δεν απαιτείται να περιβληθούν ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου
να συµµετάσχουν είτε στην Α' είτε στην Β' Φάση.
Κάθε Υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας µόνο µία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριµένα, τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να συµµετάσχουν, είτε
µεµονωµένα, είτε ως µέλη µίας µόνο ένωσης προσώπων.
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β.

Ειδικότερα, αναφορικά µε τις συµµετέχουσες στη Διαγωνιστική Διαδικασία ενώσεις

προσώπων, ισχύουν τα εξής:
(i)

Ένα µέλος διαγωνιζόµενης ένωσης προσώπων δεν µπορεί να συµµετέχει σε άλλη

διαγωνιζόµενη ένωση προσώπων ούτε µπορεί ένα µέλος διαγωνιζόµενης ένωσης προσώπων
να υποβάλλει ξεχωριστή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως µεµονωµένος Υποψήφιος. Τυχόν
παραβίαση του ανωτέρω όρου θα οδηγήσει στον άµεσο αποκλεισµό όλων των
διαγωνιζόµενων ενώσεων προσώπων που έχουν κοινό µέλος, καθώς και των Υποψηφίων που
εµπλέκονται.
(ii)

Σε περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από ένωση προσώπων, η ένωση

προσώπων πρέπει να ορίσει ένα από τα µέλη της ως επικεφαλής (o "Επικεφαλής"), το δε
µέλος αυτό θα πρέπει να συµµετέχει στην ένωση προσώπων µε ποσοστό 33,34% τουλάχιστον.
Ο Επικεφαλής πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί σε ατοµική βάση τα κριτήρια προεπιλογής
που περιγράφονται στην παράγραφο (2) κατωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου και πρέπει να
του ανατεθεί ο έλεγχος της Εταιρείας. Ο Επικεφαλής, όπως εκπροσωπείται στη Διαγωνιστική
Διαδικασία, πρέπει να είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος από τα λοιπά µέλη της ένωσης
προσώπων να εκπροσωπεί την ένωση προσώπων ενώπιον του Ταµείου.
(iii)

Όλα τα µέλη της ένωσης προσώπων θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον

έναντι του Ταµείου αναφορικά µε τη συµµόρφωσή τους µε τους όρους της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας. Μη συµµόρφωση από οποιοδήποτε µέλος της ένωσης προσώπων µπορεί
επιπλέον να οδηγήσει στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής της ένωσης
προσώπων.
(iv)

Ουδεµία αλλαγή στη σύνθεση της ένωσης προσώπων (είτε µε έξοδο υφιστάµενων

µελών είτε µε είσοδο νέων µελών) και στον Επικεφαλής αυτής επιτρέπεται µετά την υποβολή
της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, µετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και µέχρι την υποβολή των δεσµευτικών προσφορών, τα µέλη της ένωσης προσώπων
µπορούν να µεταβιβάζουν µέρος αλλά όχι το σύνολο της συµµετοχής τους σε άλλα µέλη της
ίδιας ένωσης προσώπων κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του Ταµείου, υπό τον όρο ότι: (α) τα
µέλη αυτά παραµένουν µέλη της ένωσης προσώπων, (β) ο Επικεφαλής διατηρεί ποσοστό
συµµετοχής στην ένωση προσώπων τουλάχιστον 33,34%, και (γ) µετά την ως άνω
µεταβίβαση µέρους του ποσοστού συµµετοχής, η ένωση προσώπων συνεχίζει να πληροί τα
κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο (2) κατωτέρω, του παρόντος Κεφαλαίου,
λαµβανοµένων υπόψη των αναθεωρηµένων ποσοστών συµµετοχής. Ο Επικεφαλής της
ένωσης προσώπων δεν µπορεί να αλλάξει µετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
(v)

Τα µέλη της ένωσης προσώπων που τυχόν αναδειχθεί Επιλεγείς Επενδυτής, πλην του

Επικεφαλής, µπορούν να µεταβιβάζουν µέρος ή το σύνολο του ποσοστού τους στην ένωση
κατά τη διάρκεια τυχόν συµµετοχής του Ταµείου στην Εταιρεία, υπό τον όρο ότι ο
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Επικεφαλής θα διατηρεί ανά πάσα στιγµή ποσοστό συµµετοχής στην ένωση τουλάχιστον
33,34%, κατόπιν προηγούµενης γραπτής συναίνεσης του Ταµείου, την οποία δεν θα δύναται
το Ταµείο να αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία.
γ.

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που είναι κάτοικοι / εδρεύουν ή έχουν την καταστατική ή την

πραγµατική έδρα τους ή είναι εγκατεστηµένα σε υψηλού κινδύνου και µη συνεργάσιµα κράτη και
εδάφη, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται από την Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής Δράσης (Financial
Action Task Force, www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00.html),
δεν µπορούν να συµµετέχουν µεµονωµένα στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Επίσης, τα εν λόγω φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, όπως ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο, δεν µπορούν να συµµετέχουν στη
Διαγωνιστική Διαδικασία είτε ως µέτοχοι ή µέλη, είτε ως µέτοχοι ή µέλη µετόχων ή µελών
Υποψηφίου. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται, εάν το εν λόγω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπως ορίζεται
σε αυτήν την παράγραφο, είναι µέτοχος ή µέλος (ακόµη και πλειοψηφών) Υποψηφίου, που έχει
ιδρυθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ"), πλην της
Ελλάδας, ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ("ΕΟΧ") και έχει την καταστατική του έδρα, την
κεντρική και διοικητική ή κύρια εγκατάστασή του εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης ("ΟΟΣΑ").
2.

Κριτήρια Προεπιλογής

2.1

Χρηµατοοικονοµικά Κριτήρια Προεπιλογής

α.

Για Nοµικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων

Ο Υποψήφιος πρέπει να καταδείξει ότι κατά την τελευταία οικονοµική χρήση είχε, σε ενοποιηµένη
βάση, εφόσον είναι εφαρµόσιµο:
(i)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ και

(ii)

Δείκτη Καθαρού Δανεισµού (ήτοι Συνολικός Δανεισµός – Ταµειακά Διαθέσιµα) προς

σύνολο ιδίων κεφαλαίων χαµηλότερο του 2.
Το τελευταίο οικονοµικό έτος δεν θα πρέπει να λήγει νωρίτερα από την 31.12.2010.
Σε περιπτώσεις ενώσεων προσώπων, τα προαναφερόµενα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια υπό (i) και (ii)
ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται ως άθροισµα των σχετικών µεγεθών των µελών της ένωσης
προσώπων, σταθµισµένων µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην ένωση προσώπων, µε βάση τον
ακόλουθο τύπο:
Χ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + … + (Nv x Pv), όπου
Ν είναι το σχετικό µέγεθος όπως ορίζεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) για κάθε µέλος της ένωσης
προσώπων,
Ρ είναι το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση προσώπων του αντίστοιχου µέλους, και
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ν είναι ο αριθµός των µελών της ένωσης προσώπων.
Εφόσον µια συνδεδεµένη επιχείρηση (υπό την έννοια του άρθρου 42ε του Κωδικοποιηµένου Νόµου
2190/1920, όπως ισχύει) συµµετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης
προσώπων, µπορεί να βασιστεί στην οικονοµική δυνατότητα άλλων εταιρειών του ίδιου οµίλου όπως
εξειδικεύεται αµέσως κατωτέρω:
-

Εάν ο Υποψήφιος είναι µητρική εταιρεία µπορεί να βασιστεί στα χρηµατοοικονοµικά

µεγέθη των θυγατρικών της.
-

Εάν

ο

Υποψήφιος

είναι

θυγατρική

εταιρεία

µπορεί

να

βασιστεί

στα

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της µητρικής εταιρείας µόνο εάν αποδείξει στο Ταµείο ότι θα έχει
στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους, υποβάλλοντας σχετική δεσµευτική επιστολή της
µητρικής εταιρείας που θα επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να υποστηρίξει οικονοµικά τη
θυγατρική.
Οι Υποψήφιοι δεν µπορούν να βασίζονται στην χρηµατοοικονοµική ικανότητα οποιουδήποτε άλλου
τρίτου µέρους για να αποδείξουν την εκπλήρωση των οικονοµικών κριτηρίων.
Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου, σε περιπτώσεις εταιρειών ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου
(private equity funds) ο υπολογισµός του κριτηρίου της υποπαραγράφου (i) ανωτέρω θα γίνεται µε
βάση τα µεγέθη του συνόλου των εταιρειών που διοικούνται ή λαµβάνουν καθοδήγηση από την ίδια
εταιρεία ή τον ίδιο όµιλο εταιρειών ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου και ο υπολογισµός του
κριτηρίου της υποπαραγράφου (ii) θα γίνεται µε βάση τα µεγέθη της εταιρείας διαχειρίσεως της
εταιρείας επενδυτικού µετοχικού κεφαλαίου, ή του οµίλου εταιρειών ιδιωτικού επενδυτικού
κεφαλαίου.
Σε περίπτωση που ένας Υποψήφιος ή ένα µέλος ένωσης προσώπων έχει συγχωνευθεί ή έχει
εξαγοράσει επιχείρηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής χρήσης, τα κριτήρια των
υποπαραγράφων (i) και (ii) ανωτέρω µπορεί να πληρούνται επί τη βάσει ενοποιηµένων (pro forma)
οικονοµικών καταστάσεων που θα έχουν συνταχθεί µε την παραδοχή ότι η εξαγορά ή συγχώνευση
έλαβε χώρα στην αρχή της περιόδου.
Κάθε Υποψήφιος, νοµικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει σε ένωση προσώπων, θα
πρέπει να διαθέτει οικονοµικές καταστάσεις τουλάχιστον µίας δωδεκάµηνης χρήσης..
β.

Για Φυσικά Πρόσωπα

Ο Υποψήφιος πρέπει να καταδείξει ότι διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την επένδυση:
To "Σχετικό Ύψος Κεφαλαίου" να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ. Ο υπολογισµός του
"Σχετικού Ύψους Κεφαλαίου" γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το άθροισµα των κάτωθι:
(i)

Τα ίδια κεφάλαια εταιρειών στις οποίες συµµετέχει ως εταίρος / µέτοχος κατά το

ποσοστό συµµετοχής του Υποψηφίου σε αυτές, σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις ή
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βάσει φορολογικών δηλώσεων των εταιρειών αυτών. Το οικονοµικό έτος δε θα πρέπει να
λήγει νωρίτερα από την 31.12.2010 (πρέπει να προσκοµίζεται πρόσφατο αποδεικτικό στοιχείο
συµµετοχής του προσώπου στο κεφάλαιο των εταιρειών, ενδεικτικά απόσπασµα µητρώου
µετόχων/εταίρων κ.λπ.).
(ii)

Καταθέσεις σε µετρητά σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα

σε ένα τουλάχιστον κράτος-µέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ (πρέπει να προσκοµίζεται
πρόσφατη βεβαίωση Τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος).
(iii)

Ρευστοποιήσιµα και µεταβιβάσιµα αξιόγραφα (πρέπει να προσκοµίζεται πρόσφατη

βεβαίωση από τράπεζα, χρηµατιστηριακή εταιρεία, θεµατοφύλακα ή άλλο νοµικό πρόσωπο
που νόµιµα µπορεί να εκδίδει τέτοιες βεβαιώσεις και λειτουργεί νόµιµα σε ένα τουλάχιστον
κράτος µέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ).
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία που θα προσκοµισθούν από τον Υποψήφιο θα αποτελέσουν αντικείµενο
αποδοχής ή απόρριψης από το Ταµείο. Το Ταµείο δύναται να δεχτεί ή να απορρίψει την απόδειξη
κεφαλαίου (proof of funds), σε περίπτωση που αυτά αµφισβητούνται ή κρίνονται δύσκολα
ρευστοποιήσιµα ή χαµηλότερης αξίας από τη δηλούµενη.
γ.

Για Νοµικά Πρόσωπα, Ενώσεις Προσώπων και Φυσικά Πρόσωπα

Όλοι οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν µια επιστολή από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα που
λειτουργεί νόµιµα σε ένα τουλάχιστον κράτος-µέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, στα ελληνικά ή
στα αγγλικά, που να επιβεβαιώνει τη φερεγγυότητα και τη συνολική οικονοµική κατάσταση του
Υποψηφίου.
2.2

Κριτήρια Προεπιλογής βάσει της Προσωπικής Κατάστασης

1.

Ο Υποψήφιος (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε µέλος αυτής) πρέπει να αποδείξει τη

συµµόρφωσή του µε τα κριτήρια προεπιλογής βάσει Προσωπικής Κατάστασης που τίθενται στην
παρούσα παράγραφο κατά το χρόνο της υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
α.

Ο Υποψήφιος, δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για οποιοδήποτε από

τα παρακάτω ποινικά αδικήµατα:
(i)

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της

Απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EU L 300 της 11.11.2008, σελ. 42).
(ii)

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης

Μαΐου 1997 (EΕ C 195 της 25.6.1997 σελ. 1) και στο άρθρο 2 παρ. 1(a) της Απόφασηςπλαίσιο αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EU L 192 της 31.7.2003, σελ. 54).
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(iii)

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EΕ C 316 της 27.11.1995 σελ. 48).
(iv)

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1

παρ. 2 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ως ισχύει (η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική
νοµοθεσία µε το Νόµο 3691/2008, ως ισχύει).
(v)

Οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασµού, πλαστογραφίας

εγγράφων, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
β.

Ο Υποψήφιος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, για οποιοδήποτε έγκληµα σχετικό µε
την επαγγελµατική του δραστηριότητα, ούτε να έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
συναφές µε το αντικείµενο της Διαδικασίας Απόκτησης, της Συναλλαγής ή σε σχέση µε την
επαγγελµατική του δραστηριότητα.
γ.

Ο Υποψήφιος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί για ψευδείς βεβαιώσεις, ούτε να έχει(ουν)

παραλείψει να παράσχει τις απαιτούµενες πληροφορίες.
Επί ανωνύµων εταιρειών, τα ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) κριτήρια αποκλεισµού αφορούν στον
πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και στον διευθύνοντα σύµβουλο µε βάση το καταστατικό ή
ισοδύναµο έγγραφο του νοµικού προσώπου. Επί άλλων τύπων νοµικών προσώπων, το ανωτέρω
κριτήριο αποκλεισµού αφορά στο νόµιµο εκπρόσωπο ή στους νοµίµους ή εξουσιοδοτηµένους
εκπροσώπους τους. Επί ενώσεων προσώπων, το ανωτέρω κριτήριο αποκλεισµού αφορά στο νόµιµο
εκπρόσωπο ή στους νοµίµους ή εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του κάθε µέλους της ένωσης
προσώπων.
δ.

Ο Υποψήφιος δεν πρέπει να έχει τεθεί σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση ή σε

αντίστοιχη κατάσταση, να έχει λυθεί, να τελεί υπό εκκαθάριση, να έχει υποβληθεί αίτηση για τη θέση
αυτού σε πτώχευση ή για το διορισµό εκκαθαριστή, να έχει εκδοθεί απόφαση για την έναρξη
διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση (βλ. Νόµο
3588/2007-Πτωχευτικός Κώδικας, ως ισχύει), να έχει αναστείλει τις εργασίες του, ούτε να υπάρχει
αίτηση ή διαδικασία για τέτοια ζητήµατα και να έχει τεθεί σε ανάλογη κατάσταση που να προκύπτει
από ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή τις κανονιστικές διατάξεις της χώρας
ίδρυσης ή/και εγκατάστασης.
ε.

Ο Υποψήφιος να είναι φορολογικά ενήµερος.

στ.

Ο Υποψήφιος να είναι ενήµερος σε σχέση µε υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης (εάν

προβλέπονται στην χώρα της τρέχουσας εγκατάστασής του).
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3.

Β' Φάση

α.

Η απόφαση για τη συµµετοχή των Υποψηφίων στη Β' Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας

(η "Β' Φάση") ανήκει αποκλειστικά στο Ταµείο, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους όρους που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους. Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, οι Υποψήφιοι θα
ειδοποιηθούν γραπτώς από το Ταµείο για το εάν έχουν επιλεγεί προκειµένου να συµµετάσχουν στη Β'
Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και να υποβάλλουν δεσµευτική προσφορά (οι "Προεπιλεγέντες
Υποψήφιοι").
β.

Οι Προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν σύµβαση εµπιστευτικότητας (η

"Σύµβαση Εµπιστευτικότητας"), σε συνέχεια της οποίας θα λάβουν γραπτώς πρόσκληση για την
υποβολή προσφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, οδηγίες για το περιεχόµενο και την
υποβολή της δεσµευτικής προσφοράς τους και µια σύνοψη των όρων της Β' Φάσης (η "Πρόσκληση
Υποβολής Δεσµευτικής Προσφοράς"). Μαζί µε την Πρόσκληση Υποβολής Δεσµευτικής
Προσφοράς, οι Προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα λάβουν, επίσης, τους κύριους όρους της Σύµβασης και
της Συµφωνίας Μετόχων.
γ.

Κατά τη Β' Φάση θα λειτουργήσει Τράπεζα Πληροφοριών (Data Room) για την παροχή

πληροφοριών στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους σχετικά µε τα νοµικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
του Ακινήτου.
δ.

Κατά τη Β' Φάση, θα ζητηθεί από τους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους να υποβάλλουν

δεσµευτική οικονοµική προσφορά και εγγυητική επιστολή συµµετοχής, συνοδευόµενη από τα
απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι έχουν εξασφαλίσει τη χρηµατοδότησή τους, σύµφωνα
µε τις οδηγίες που θα γνωστοποιηθούν από το Ταµείο στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσµευτικής
Προσφοράς.
V.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα ενδιαφερόµενα µέρη που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, θα πρέπει να
υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους και τα Συνοδευτικά Εγγραφα, είτε αυτοπροσώπως είτε
µέσω αλληλογραφίας, απευθυνόµενοι στην Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10,
Αθήνα 105 57, και σε προσοχή κ. Απόστολου Καζάκου. Η υποβολή θα πρέπει να λάβει χώρα όχι
αργότερα από την 17:00 ώρα Ελλάδος, την 10.04.2012. Η προσήκουσα υποβολή της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος θα επιβεβαιώνεται από Συµβολαιογράφο.
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται υποχρεωτικώς τόσο σε έγχαρτη µορφή όσο και
αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα υπογράφεται από τον ίδιο τον Υποψήφιο, στην περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή από το / τους νόµιµο/ους εκπρόσωπο/ους ή άλλο/ους ειδικώς εξουσιοδοτηµένο/υς
εκπρόσωπο/ους κάθε Υποψήφιου νοµικού προσώπου ή κάθε µέλους ένωσης προσώπων.
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Τα Συνοδευτικά Έγγραφα θα υποβάλλονται υποχρεωτικώς τόσο σε έγχαρτη µορφή όσο και
αποθηκευµένα σε ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης (π.χ. CD, DVD, USB κλπ), σε ευκόλως
προσβάσιµη µορφή, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα ή άλλως σε επίσηµη µετάφραση.
Δεν θα γίνει αποδεκτή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλεται µετά την 17:00 ώρα Ελλάδος, την
10.04.2012. Οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας δεν θα
αναγνωρίζεται από το Ταµείο ως δικαιολογηµένη καθυστέρηση για την εκπρόθεσµη Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χωρίς τυχαίο γεγονός ή λόγο
ανωτέρας βίας, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα επιστρέφεται στον Υποψήφιο, χωρίς να
αποσφραγίζεται.
Το άνοιγµα των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν θα λάβει χώρα την 11.04.2012, στις
10:30 π.µ. ώρα Ελλάδος, στα γραφεία του Ταµείου, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα,
Ελλάδα, παρουσία των Υποψηφίων ή των διορισµένων για το σκοπό αυτό αντιπροσώπων τους.
VI.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα, µε τη µορφή και τη σειρά που
περιγράφονται κατωτέρω:
1.

Δηλώσεις

α.

Δηλώσεις σχετικά µε την Προσωπική Κατάσταση των Υποψηφίων
(i)

Όνοµα ή Επωνυµία του Υποψηφίου, διεύθυνση και έδρα, αριθµοί τηλεφώνου και

τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (εάν
υπάρχει).
(ii)

Σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων διοίκησης του Υποψηφίου, σε

περίπτωση νοµικού προσώπου ή ενώσεων προσώπων.
(iii)

Την απόφαση του Υποψήφιου σχετικά µε τη συµµετοχή του στη Διαγωνιστική

Διαδικασία και, στην περίπτωση νοµικών προσώπων ή ένωσης προσώπων, ακριβές αντίγραφο
της απόφασης του αρµόδιου εταιρικού οργάνου ή του οργάνου διοίκησης, µε βάση την οποία
αποφασίστηκε η συµµετοχή του Υποψηφίου στη Διαγωνιστική Διαδικασία, και από την οποία
προκύπτει ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ο Επικεφαλής της
ένωσης προσώπων που υπογράφει την Επιστολή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
(iv)

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα ονόµατα όλων των µελών της ένωσης

προσώπων και τις αντίστοιχες έδρες, υφιστάµενα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των
µελών της ένωσης προσώπων ή άλλου οργάνου διοίκησης αυτών, καθώς και το αντίστοιχο
ποσοστό συµµετοχής τους σε αυτήν.
(v)

Δήλωση σχετικά µε τον διορισµό αντικλήτου. Η δήλωση αυτή πρέπει να

περιλαµβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αντικλήτου (όνοµα, διεύθυνση, ηλεκτρονική

13
διεύθυνση, αριθµό φαξ και αριθµούς τηλεφώνου γραφείου, οικίας και κινητό), µαζί µε έναν
κατάλογο µε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των οικονοµικών, νοµικών και άλλων
επαγγελµατικών συµβούλων, που ο Υποψήφιος ήδη χρησιµοποιεί ή προτίθεται να
χρησιµοποιήσει.
(vi)

Αν ο Υποψήφιος δεν προτίθεται να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά το άνοιγµα των

Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, δήλωση διορισµού αντιπροσώπου για το σκοπό αυτό, που θα
περιλαµβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αντιπροσώπου (όνοµα, διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, αριθµό φαξ και αριθµούς τηλεφώνου γραφείου, οικίας και κινητό).
β.

Δήλωση σχετικά µε τη Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα του Υποψηφίου.

Δήλωση ότι ο Υποψήφιος πληρεί τα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια προεπιλογής που περιγράφονται
στο Κεφάλαιο IV, παράγραφος (2.1).
γ.

Γενικές Δηλώσεις
(i)

Ότι ο Υποψήφιος έχει πλήρη επίγνωση της Πρόσκλησης και αποδέχεται

ανεπιφύλακτα τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
(ii)

Ότι ο Υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και ότι δεν

υπάρχουν εταιρικοί περιορισµοί, περιορισµοί ανταγωνισµού ή άλλοι νοµικοί περιορισµοί που
εµποδίζουν τον Υποψήφιο από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
(iii)

Ότι η συµµετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη και

έξοδα του Υποψηφίου και ότι η συµµετοχή του ως εκ τούτου δεν θεµελιώνει οποιοδήποτε
δικαίωµα για αποζηµίωση από το Ταµείο.
(iv)

Αναγνώριση ότι η απόρριψη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δηµιουργεί δικαίωµα

αποζηµίωσης για τον Υποψήφιο.
2.

Συνοδευτικά Έγγραφα

Ταυτόχρονα µε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος οι Υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα
Συνοδευτικά Έγγραφα:
2.1

Έγγραφα

α.

Νοµικά Πρόσωπα
(i)

Πρόσφατο πιστοποιητικό(ά) του δηµόσιου µητρώου εταιρειών ή άλλο ισοδύναµο

έγγραφο, εκδοθέν εντός του τελευταίου µήνα πριν από την υποβολή της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, το οποίο να πιστοποιεί τη σύσταση, την εγγραφή του νοµικού προσώπου στις
αρµόδιες αρχές στη χώρα ίδρυσης και της τρέχουσας εγκατάστασής της (εάν είναι
διαφορετική) και την ύπαρξή του κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
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(ii)

Έγγραφο που να αποδεικνύει την ισχύουσα εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου

από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα (π.χ. Διευθύνοντες Συµβούλους, Εκτελεστικούς
Συµβούλους, Διαχειριστές, Συνδιαχειριστές κλπ.), νόµιµα θεωρηµένο εντός των τελευταίων
τριών (3) µηνών πριν από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από αρµόδια δηµόσια
αρχή ή άλλο αρµόδιο πρόσωπο ή συµβολαιογράφο. Τα πρόσωπα που υπογράφουν την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση και το σχετικό
έγγραφο που αποδεικνύει την εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται στα
υποβαλλόµενα έγγραφα. Αν, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του νοµικού
προσώπου, είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση της ταυτότητας των προσώπων που
εκπροσωπούν το νοµικό πρόσωπο, τότε πρέπει να συνυποβληθεί και αντίγραφο της
δηµοσίευσης αυτής (π.χ. το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης).
(iii)

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόµου 1599/1986 (Παράρτηµα Α) υπογεγραµµένη από το

νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από
οποιαδήποτε αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο σύµφωνα µε το δίκαιο
της χώρας εγκατάστασης), στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της
Υπεύθυνης Δήλωσης:
1.

Ο Υποψήφιος και ο(ι) νόµιµος(ι) εκπρόσωπός(ί) του πληρούν τις

προϋποθέσεις και τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στις παραγράφους (1) και (2) του
Κεφαλαίου IV.
2.

Δεν υπάρχουν περιορισµοί νοµικής φύσεως για τη λειτουργία του νοµικού

προσώπου κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης
του Νόµου 1599/1986.
3.

Ο Υποψήφιος δεν έχει αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες

διαδικασίες απόκτησης ή διαγωνισµούς στην Ελλάδα ή στη χώρα ίδρυσης ή/και
εγκατάστασής του ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, µε αµετάκλητη απόφαση
οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας ή δικαστικής αρχής, ούτε έχει
αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαδικασία απόκτησης ή διαγωνιστική
διαδικασία στην Ελλάδα ή στη χώρα ίδρυσης ή/και εγκατάστασής του ή σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών ή/και εγγράφων
ή/και δηλώσεων.
4.

Ο(ι) νόµιµος(ι) εκπρόσωπος(ι) του Υποψηφίου δεν έχει(ουν) καταδικασθεί

για ψευδείς βεβαιώσεις, ούτε έχει(ουν) παραλείψει να παράσχει(ουν) τις
απαιτούµενες πληροφορίες.
5.

Μέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, όλες

οι πληροφορίες, οι δηλώσεις, οι βεβαιώσεις και τα Συνοδευτικά Έγγραφα που έχουν
υποβληθεί µαζί µε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και δεν

15
έχουν αποκρύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τη Διαγωνιστική Διαδικασία
και τη Συναλλαγή.
β.

Ενώσεις Προσώπων

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα έγγραφα που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2) του
παρόντος Κεφαλαίου VI (Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνοδευτικά Έγγραφα), θα πρέπει
να παρέχονται χωριστά για κάθε µέλος της ένωσης προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο
παρόν έγγραφο, και το ποσοστό της συµµετοχής του κάθε µέλους στην ένωση προσώπων πρέπει να
αναφέρεται.
γ.

Φυσικά πρόσωπα

Κάθε Υποψήφιος φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει µε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:
(i)

Ισχύον, πλήρως έγκυρο υπογεγραµµένο διαβατήριο, εθνική ταυτότητα (όπου εφαρµόζεται)
και άδεια παραµονής (όπου εφαρµόζεται),

(ii)

Οποιοδήποτε έγγραφο δηµόσιας αρχής (συµπεριλαµβανοµένων λογαριασµού δηµόσιου
οργανισµού κοινής ωφέλειας ή Ο.Τ.Α. ή φορολογικής αρχής), που να αποδεικνύει την
κατοικία του Υποψηφίου, εκδοθέντος εντός του τελευταίου µήνα πριν από την υποβολή της
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

(iii)

Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο εκδοθέν από την αρµόδια φορολογική αρχή εντός
του τελευταίου µήνα πριν από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που να
αποδεικνύει τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την φορολογική κατοικία του Υποψηφίου.

(iv)

Την Υπεύθυνη Δήλωση του Νόµου 1599/1986 που αναφέρεται στην παράγραφο 2.1(α)
ανωτέρω (όπου και όπως εφαρµόζεται και ισχύει κατ’ αναλογία για φυσικά πρόσωπα).

3.

Οικονοµικές Καταστάσεις και άλλα αποδεικτικά έγγραφα των Χρηµατοοικονοµικών

Κριτηρίων
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, τα ακόλουθα Συνοδευτικά
Έγγραφα αναφορικά µε τα Χρηµατοοικονοµικά Κριτήρια:
α.

Αναφορικά µε νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, αντίγραφα των οικονοµικών

καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονοµικών ετών, ελεγµένες από διεθνή ελεγκτική εταιρεία.
Εάν ο Υποψήφιος είναι µητρική εταιρεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις (στο βαθµό που αυτές απαιτούνται από την εφαρµοστέα νοµοθεσία). Εάν ο Υποψήφιος
είναι θυγατρική εταιρεία και βασίζεται στην οικονοµική δυνατότητα της µητρικής του για την
πλήρωση των χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων, ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει
επίσης να υποβληθούν. Εάν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική εταιρεία που δεν βασίζεται στην
οικονοµική δυνατότητα της µητρικής του για την πλήρωση των χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων,
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθούν για σκοπούς πληροφόρησης
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µόνον. Για Υποψηφίους εισηγµένους σε οργανώµενη αγορά (χρηµατιστήριο) κράτους-µέλους της ΕΕ,
της ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, θα υποβάλλονται ετήσια δελτία των τελευταίων τριών (3) οικονοµικών ετών.
β.

Αναφορικά µε φυσικά πρόσωπα, για την κεφαλαιουχική συµµετοχή τους ως εταίρων ή

µετόχων σε νοµικά πρόσωπα, υποβάλλονται αντίγραφα των σχετικών οικονοµικών καταστάσεων του
τελευταίου οικονοµικού έτους, ελεγµένων από διεθνή ελεγκτική εταιρεία. Επίσης, πρόσφατο
αποδεικτικό στοιχείο συµµετοχής του προσώπου στο κεφάλαιο των εν λόγω εταιρειών, ενδεικτικά
απόσπασµα µητρώου µετόχων/εταίρων. Για τις καταθέσεις σε µετρητά προσκοµίζεται πρόσφατη
βεβαίωση Τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος. Για ρευστοποιήσιµα και µεταβιβάσιµα
αξιόγραφα

προσκοµίζεται

πρόσφατη

βεβαίωση

από

τράπεζα,

χρηµατιστηριακή

εταιρεία,

θεµατοφύλακα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που νόµιµα µπορεί να εκδίδει τέτοιες βεβαιώσεις.
γ.

Επιστολή από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε ένα τουλάχιστον

κράτος-µέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, που να επιβεβαιώνει τη
φερεγγυότητα και τη συνολική οικονοµική κατάσταση του Υποψηφίου.
δ.

Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που θα στηρίξει την ισχυρή, φερέγγυα και

αξιόπιστη γενική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του Υποψηφίου.
4.

Γενικά

Οι Υποψήφιοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες µε τη µορφή που
περιγράφεται ανωτέρω, καθώς µόνο οι Υποψήφιοι οι οποίοι παρέχουν προσηκόντως όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω θα προ-επιλεγούν για να συµµετάσχουν στη Β' Φάση της
Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
VII.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά µε την Πρόσκληση εγγράφως,
µέσω e-mail ή fax, µέχρι την 17:00 ώρα Ελλάδος, την 26.03.2012.
Οι

σχετικές

διευκρινίσεις

θα

πρέπει

να

απευθύνονται

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

kassiopi@eurobankequities.gr ή στο fax 210 3720083 της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Οι
διευκρινίσεις θα είναι διαθέσιµες σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στον διαδικτυακό τόπο του Ταµείου
(www.hradf.com).
Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή/και διευκρινίσεις ή/και
συµπληρωµατικές πληροφορίες από τους Υποψηφίους αναφορικά µε οποιαδήποτε θέµατα σχετίζονται
µε την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα έγγραφα που θα καταθέσουν οι Υποψήφιοι.
VIIΙ.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το ΕΔ έχει αναθέσει στην Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. να ενεργήσει ως ο
χρηµατοοικονοµικός

του

σύµβουλος

σχετικά

µε

τη

Διαγωνιστική

Διαδικασία

(ο

"Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος"). Ο Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος δεν αναλαµβάνει καµία
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ευθύνη έναντι άλλου πλην του Ταµείου σχετικά µε τις συµβουλές του αναφορικά µε την Πρόσκληση,
τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.
Το ΕΔ έχει αναθέσει, µέσω του Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου:
(i)

στo δικηγορικό γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσα, να ενεργήσει ως ο νοµικός του

σύµβουλος σχετικά µε τη Διαγωνιστική Διαδικασία, το οποίο δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη
έναντι άλλου πλην του Ταµείου σχετικά µε τις συµβουλές του αναφορικά µε την Πρόσκληση,
τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή, και
(ii)

στην εταιρεία Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. να ενεργήσει ως ο τεχνικός

του σύµβουλος σχετικά µε τη Διαγωνιστική Διαδικασία, η οποία δεν αναλαµβάνει καµία
ευθύνη έναντι άλλου πλην του Ταµείου σχετικά µε τις συµβουλές της αναφορικά µε την
Πρόσκληση, τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.
ΙΧ.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η συµµετοχή των Υποψηφίων στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα σηµαίνει την εκ µέρους τους
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης. Όλες οι
Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, απαντήσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε το έγγραφο αυτό
και/ή τη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνονται µε ευθύνη των Υποψηφίων.
Κάθε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλεται στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης θα
παραµένει σε ισχύ για έξι (6) µήνες.
Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να επαναλάβει, αναβάλει, µαταιώσει ή τροποποιήσει τους όρους, το
χρονοδιάγραµµα και οποιαδήποτε Φάση της Πρόσκλησης ή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας όπως
επίσης και τη Διαγωνιστική Διαδικασία στο σύνολό της, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, χωρίς να
έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των ενδιαφεροµένων µερών, των Υποψηφίων ή οποιωνδήποτε
τρίτων.
Κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο δεν υφίσταται αναφορικά µε την Πρόσκληση ή από τη
συµµετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία κατά του Ταµείου από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Καµία
παράσταση γεγονότος, εγγύηση ή δέσµευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε
σχέση µε την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα του παρόντος εγγράφου.
Δεν αναλαµβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο µέλλον από το Ταµείο ή τους συµβούλους του ή
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή συνεργάτη του Ταµείου ή των συµβούλων του
καµία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια ή παράλειψη στο παρόν έγγραφο.
Καθιστώντας αυτό το έγγραφο διαθέσιµο, το Ταµείο και οι σύµβουλοι του δεν αναλαµβάνουν ουδεµία
υποχρέωση να παρέχουν στους Υποψήφιους πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή να
επικαιροποιήσουν το έγγραφο ή να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες σε αυτό που µπορεί να καταστούν
εµφανείς.
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Η παρούσα Πρόσκληση δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική
απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταµείο ή οποιονδήποτε από τους συµβούλους του και δεν
συνιστά παροχή επενδυτικών συµβουλών από το Ταµείο ή οποιονδήποτε από τους συµβούλους του.
Κάθε πρόσωπο στο οποίο καθίσταται διαθέσιµο το έγγραφο πρέπει να κάνει τη δική του ανεξάρτητη
αξιολόγηση αυτού του εγγράφου µετά τη διενέργεια σχετικής έρευνας και τη λήψη σχετικών
επαγγελµατικών συµβουλών, όπως αυτό κρίνει αναγκαίο.
Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί από το Ταµείο µε την αποκλειστική ευθύνη του και
απευθύνεται µόνο σε πρόσωπα που µπορούν να λάβουν γνώση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Δεν αποτελεί προσφορά και στο µέτρο που επιτρέπεται από το Νόµο, το Ταµείο και οι σύµβουλοί του
δεν αποδέχονται οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
Καµία εγγύηση, παράσταση γεγονότος ή όρος οποιασδήποτε σύµβασης του Ταµείου ή οποιουδήποτε
από τους συµβούλους του µε οποιοδήποτε τρίτο µέρος δεν µπορεί να θεµελιωθεί σε πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν έγγραφο.
Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος περιέρχονται στην κυριότητα του Ταµείου µετά την παραλαβή
τους από το Ταµείο. Οι Υποψήφιοι δίνουν στο Ταµείο το δικαίωµα να αναπαράγει και να
αποκαλύπτει τις απαντήσεις σε αυτή την Πρόσκληση για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση µε την
εκπλήρωση των νόµιµων λειτουργιών του. Το Ταµείο µπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει
ορισµένες πληροφορίες ή / και έγγραφα σχετικά µε τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών και προνοµίων του τελευταίου ή στα πλαίσια των νόµιµων
λειτουργιών των στελεχών του, και επίσης σε δικαστήριο κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας ή
σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή φορέα σε σχέση µε την εκπλήρωση των θεσµοθετηµένων
λειτουργιών του. Το Ταµείο µπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχει
απαντώντας σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών, µε την επιφύλαξη τυχόν σχετικών εξαιρέσεων. Για
τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, οι σύµβουλοι του Ταµείου ενεργούν αποκλειστικά ως
σύµβουλοι του Ταµείου και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου εκτός από το Ταµείο
για το έργο που πραγµατοποιήθηκε από αυτούς σε σχέση µε το παρόν έγγραφο και τη Διαγωνιστική
Διαδικασία. Ούτε το Ταµείο ούτε οι σύµβουλοι του, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες
που πραγµατοποιήθηκαν ή ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν από οποιονδήποτε Υποψήφιο ή κάποιον
άλλο παραλήπτη του εγγράφου αυτού σε σχέση µε τη Διαγωνιστική Διαδικασία.
Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και έχει µεταφρασθεί στην Αγγλική.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης µεταξύ των δύο κειµένων, το ελληνικό θα υπερισχύει.
Για οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει αναφορικά µε την παρούσα Πρόσκληση, αποκλειστικά
αρµόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρµοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Προς(1):

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση ηλεκτρ.
Αρ. τηλεοµοιοτύπου (fax):

ταχυδροµείου (e-mail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, και µε την ιδιότητά µου ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας [●] (επωνυµία
Υποψηφίου), που εδρεύει στο [●], οδός [●] αρ. [●], µε Α.Φ.Μ. [●] (ο "Υποψήφιος"), και στα πλαίσια της
Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 6 Μαρτίου 2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (η "Πρόσκληση"), η οποία έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε., για την αξιοποίηση ενός ακινήτου στην περιοχή Κασσιώπης της νήσου
Κέρκυρας, δηλώνω ότι:
1.

Ο Υποψήφιος και ο(ι) νόµιµος(ι) εκπρόσωπος(ι) του πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που

περιλαµβάνονται στις παραγράφους (1) και (2) του Κεφαλαίου IV της Πρόσκλησης(3).
2.

Δεν υπάρχουν περιορισµοί νοµικής φύσεως για τη λειτουργία του νοµικού προσώπου κατά την

ηµεροµηνία της υπογραφής της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόµου 1599/1986.
3.

Ο Υποψήφιος δεν έχει αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες απόκτησης ή

διαγωνισµούς στην Ελλάδα ή στη χώρα ίδρυσης ή/και εγκατάστασής του ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, µε
αµετάκλητη απόφαση οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας ή δικαστικής αρχής, ούτε έχει
αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαδικασία απόκτησης ή διαγωνιστική διαδικασία στην Ελλάδα ή
στη χώρα ίδρυσης ή/και εγκατάστασής του ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα λόγω υποβολής πλαστών
πιστοποιητικών ή/και εγγράφων ή/και δηλώσεων.
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4.

Ο(ι) νόµιµος(ι) εκπρόσωπος(ι) του Υποψηφίου δεν έχει(ουν) καταδικασθεί για ψευδείς βεβαιώσεις,

ούτε έχει(ουν) παραλείψει να παράσχει(ουν) τις απαιτούµενες πληροφορίες.
5.

Μέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, όλες οι πληροφορίες, οι

δηλώσεις, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά Συνοδευτικά Εγγραφα που έχουν υποβληθεί µαζί µε την Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και δεν έχουν αποκρύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τη
Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.
6.

Ειδικότερα, αναφορικά µε τα κριτήρια της παραγράφου IV.2.1 της Πρόσκλησης ο Υποψήφιος πληροί

τα κριτήρια αυτά ως ακολούθως(4):

ΠΟΣΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

IV. 2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
IV 2.1 α(i)
IV 2.1 α(ii)
Σε περιπτώσεις ένωσης προσώπων, οι ακόλουθοι πίνακες θα πρέπει χρησιµοποιούνται προκειµένου να
καταδεικνύεται ότι πληρούνται τα προαναφερόµενα κριτήρια των παραγράφων IV 2.1(α) της Πρόκλησης.
Τα Χρηµατοοικονοµικά Κριτήρια 2.1 α(i) και 2.1 α(ii) για τις ενώσεις προσώπων θα πρέπει να πληρούνται ως
άθροισµα των σχετικών µεγεθών των µελών της σύµπραξης, σταθµισµένων µε το ποσοστό συµµετοχής τους
στην ένωση προσώπων, µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Χ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + … + (Nv x Pv), όπου
Ν είναι το σχετικό µέγεθος όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο 2.1.(α) για κάθε µέλος της ένωσης προσώπων,
Ρ είναι το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση προσώπων του αντίστοιχου µέλους, και
ν είναι ο αριθµός των µελών της ένωσης προσώπων.

%
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ

ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΣΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

IV.2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
IV.2.1 (α) i

P 1%

N1

P 1% x N 1

P 2%

N2

P 2% x N 2

…

…

…

P v%

Nv

P v% x N v

ΣΥΝΟΛΟ

AΘΡΟΙΣΜΑ
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IV.2.1 (α) ii

P 1%

N1

P 1% x N 1

P 2%

N2

P 2% x N 2

…

…

…

P v%

Nv

P v% x N v

ΣΥΝΟΛΟ

AΘΡΟΙΣΜΑ

Ηµεροµηνία: [●] 2012

Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)(5)
(1) Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
(2) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(3) Για τις ανώνυµες εταιρείες, η δήλωση αυτή αφορά τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και στον
διευθύνοντα σύµβουλο µε βάση το καταστατικό του νοµικού προσώπου ή ισοδύναµο έγγραφο. Επί άλλων
τύπων νοµικών προσώπων, η δήλωση αυτή αφορά το νόµιµο εκπρόσωπο ή στους νοµίµους εκπροσώπους του
νοµικού προσώπου.
(4) Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται µόνο από τον Επικεφαλής της ένωσης
προσώπων.
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω σελίδα και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Προς(1):

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση ηλεκτρ.
Αρ. τηλεοµοιοτύπου (fax):

ταχυδροµείου (e-mail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από της διατάξεις τις παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και στα πλαίσια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην
από 6 Μαρτίου 2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (η "Πρόσκληση"), η οποία έχει αναρτηθεί στις
ιστοσελίδες του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε., για την αξιοποίηση ενός
ακινήτου στην περιοχή Κασσιώπης της νήσου Κέρκυρας, δηλώνω ότι:
1.

Πληρώ τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στις παραγράφους (1) και (2) του

Κεφαλαίου IV της Πρόσκλησης.
2.

Δεν υπάρχουν περιορισµοί νοµικής φύσεως που µε αφορούν κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής της

παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόµου 1599/1986.
3.

Δεν έχω αποκλειστεί από τη συµµετοχή µου σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες απόκτησης ή

διαγωνισµούς στην Ελλάδα ή στη χώρα ίδρυσης ή/και εγκατάστασής του ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, µε
αµετάκλητη απόφαση οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας ή δικαστικής αρχής, ούτε έχω
αποκλειστεί από οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαδικασία απόκτησης ή διαγωνιστική διαδικασία στην Ελλάδα ή
στη χώρα εγκατάστασής µου ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών ή/και
εγγράφων ή/και δηλώσεων.
4.

Δεν έχω καταδικασθεί για ψευδείς βεβαιώσεις, ούτε έχω παραλείψει να παράσχω τις απαιτούµενες

πληροφορίες.
5.

Μέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, όλες οι πληροφορίες, οι

δηλώσεις, οι βεβαιώσεις και τα Συνοδευτικά Εγγραφα που έχουν υποβληθεί µαζί µε την Εκδήλωση
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Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και δεν έχουν αποκρύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τη
Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.
6.

Ειδικότερα, αναφορικά µε τα κριτήρια της παραγράφου IV.2.1 της Πρόσκλησης πληρώ τα κριτήρια

αυτά ως ακολούθως:

ΠΟΣΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

IV. 2.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
IV 2.1 β (i)
IV 2.1 β. (ii)
IV 2.1 β. (iii)

Ηµεροµηνία: [●] 2012

Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)(3)
(1) Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
(2) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω σελίδα και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

