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Απαληήζεηο ζε πεξαηηέξσ δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα ππνςήθησλ επελδπηώλ ζρεηηθά κε ηελ πξόζθιεζε γηα ηελ
ππνβνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ
πεξηθεξεηαθώλ αεξνδξνκίσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (Οκάδεο Α θαη Β)
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26.

Παξ.
6.2(δ)

5.2(δ), Σε πεξίπησζε πνπ λνκηθό πξόζσπν έρεη ζηε Δπηβεβαηώλεηαη όηη κπνξεί λα γίλεη
δηάζεζε ηνπ ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο ππνβνιή
θαη
ρξήζε
απηώλ.
νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο
ρσξίο
λα Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε απηή ηελ
ππνρξενύηαη
ζε
δεκνζίεπζε
ηνπο, πεξίπησζε ην λνκηθό πξόζσπν
παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε όηη πξέπεη λα ζπλππνβάιιεη θαη ηελ
απηέο νη κε δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην
θαηαζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνύλ Υπόδεηγκα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β
θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πξνο ηελ (βι. Παξ. 6.2(δ)(2).
απόδεημε
ησλ
θξηηεξίσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηθαλόηεηαο
ηεο
παξαγξάθνπ 5.2 (δ).

27.

Παξ. 6.2(δ)

Παξαθαινύκε όπσο επηβεβαησζεί όηη ζε Δπηβεβαηώλεηαη.
πεξίπησζε πνπ λνκηθό πξόζσπν δελ έρεη
νινθιεξώζεη ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012,
ηόηε δύλαηαη λα ππνβάιεη ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ ηξηώλ (3) νηθνλνκηθώλ
εηώλ 2011, 2010 θαη 2009.

28.

Παξ. 5.2(γ)

Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2 (γ) Η παξαπνκπή ζηελ Παξ. 5.2(γ) είλαη
«Πεπαιηέπω, η Σςνδεδεμένη Επισείπηζη θα ζσζηή.
ππέπει να ςποβάλει ηο ζύνολο ηων εγγπάθων
Δπηβεβαηώλεηαη όηη ε Σπλδεδεκέλε
πος πποβλέπονηαι ζηελ Παπάγπαθο 5.2. (γ),
Δπηρείξεζε πξέπεη λα ππνβάιεη ην
πποκειμένος να αποδείξει όηι διαθέηει ηην
ζύλνιν ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πνπ
καηάλληλη ηεσνική ικανόηηηα καθώρ και να
πξνβιέπνληαη ζηηο Παξ. 6(2)(α) θαη
πποζκομίζει ηα Δικαιολογηηικά»
(β), θαζώο θαη ηα Γηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο Παξ. 6(2)(γ)
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε όηη ε νξζή
θαη (δ) πνπ ηελ αθνξνύλ.
παξαπνκπή ηνπ άλσζελ εδαθίνπ είλαη ε
παξάγξαθνο
6.2.(γ).
Δπηπιένλ,
παξαθαινύκε όπσο επηβεβαησζεί όηη ε
Σπλδεδεκέλε Δπηρείξεζε νθείιεη λα
ππνβάιεη ην ζύλνιν ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ
ππό ηελ παξάγξαθν 6.2, ήηνη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο
παξαγξάθνπο 6.2.(α), 6.2.(β), θαη γηα ηηο
6.2.(γ) θαη 6.2.(δ) όπνπ έρνπλ εθαξκνγή.

29.

Παξ. 5.2(δ)

Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.2 (δ)
«Πεπαιηέπω, η Σςνδεδεμένη Επισείπηζη θα
ππέπει να ςποβάλει ηο ζύνολο ηων εγγπάθων

Η παξαπνκπή ζηελ Παξ. 5.2(δ) είλαη
ζσζηή.

1

πος πποβλέπονηαι ζηην Παπάγπαθο 5.2. (δ),
πποκειμένος να αποδείξει όηι διαθέηει ηην εν
λόγω σπημαηοοικονομική ικανόηηηα, καθώρ
ηα Δικαιολογηηικά»

Δπηπιένλ,
βι.
αλσηέξσ
ππό
Δξώηεζε Νν. 28 ζρεηηθά κε ηα
ππνβαιιόκελα Γηθαηνινγεηηθά.

Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε όηη ε νξζή
παξαπνκπή ηνπ άλσζελ εδαθίνπ είλαη ε
παξάγξαθνο
6.2.(δ).
Δπηπιένλ,
παξαθαινύκε όπσο επηβεβαησζεί όηη ε
Σπλδεδεκέλε Δπηρείξεζε πξέπεη λα
ππνβάιεη ην ζύλνιν ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ
ππό ηελ παξάγξαθν 6.2., ήηνη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο
παξαγξάθνπο 6.2.(α), 6.2.(β), θαη γηα ηηο
6.2.(γ) θαη 6.2.(δ) όπνπ έρνπλ εθαξκνγή.
30.

Παξ. 5.2(γ)

Τν άξζξν 5.2 (γ) «Κξηηήξηα Πξνεπηινγήο Κξηηήξηα Τερληθήο Ιθαλόηεηαο» πξνβιέπεη
κεηαμύ άιισλ όηη «(3) Η εμπειπία
λειηοςπγίαρ αεποδπομίων οποιοςδήποηε
Ενδιαθεπόμενος
αποδεικνύεηαι
ζε
πεπίπηωζη πος ο Ενδιαθεπόμενορ είναι ο
ίδιορ θοπέαρ διασείπιζηρ αεποδπομίος ή έσει
(άμεζα ή έμμεζα) ποζοζηό ζςμμεηοσήρ
ηοςλάσιζηον 33,34% ζε κάποιο θοπέα
διασείπιζηρ αεποδπομίος».

Ή έλλνηα ηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο
ζηνλ θνξέα δηαρείξηζεο αλαθέξεηαη
ζηε
δπλαηόηεηα
ηνπ
Δλδηαθεξόκελνπ λα αζθεί έκκεζα
κέζσ ηξίηνπ ή κε άιιν ηξόπν ηα
δηθαηώκαηα ςήθνπ ή/θαη ειέγρνπ
πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 33,34% ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο ελ ιόγσ εηαηξίαο
δηαρείξηζεο. Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
παξαδείγκαηνο, επηβεβαηώλεηαη όηη ε
ζπκκεηνρή ηνπ Δλδηαθεξόκελνπ ζε
θνξέα δηαρείξηζεο αεξνδξνκίνπ
απνηειεί «έκκεζε ζπκκεηνρή» γηα
ηνπο ζθνπνύο ηεο Παξ. 5.2(γ), όηαλ
Σπλδεδεκέλε
Δπηρείξεζε
ηνπ
Δλδηαθεξόκελνπ κεηέρεη ζε θνξέα
δηαρείξηζεο
αεξνδξνκίνπ
θαηά
ηνπιάρηζηνλ 33,34%.

Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηλίζεηε ηη
ελλνείηε κε ηνλ όξν ν Δλδηαθεξόκελνο λα
έρεη «έκκεζα» πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζε
θάπνην θνξέα δηαρείξηζεο αεξνδξνκίνπ θαη
ζε πνηεο πεξηπηώζεηο αλαθέξεηαη ν όξνο
απηόο. Σπγθεθξηκέλα λνείηαη σο «έκκεζε»
ε ζπκκεηνρή ηνπ Δλδηαθεξόκελνπ ζε θνξέα
δηαρείξηζεο αεξνδξνκίνπ όηαλ Σπλδεδεκέλε
Ο Δλδηαθεξόκελνο κπνξεί λα
ηνπ Δπηρείξεζε κεηέρεη ζε θνξέα
βαζηζηεί ζηελ ηερληθή ηθαλόηεηα
δηαρείξηζεο
αεξνδξνκίνπ?
Πεξαηηέξσ
Σπλδεδεκέλεο Δπηρείξεζεο ε νπνία
παξαθαιώ όπσο δηεπθξηλίζεηε εάλ είλαη
έρεη έκκεζα πνζνζηό ζπκκεηνρήο
απνδεθηό ν Δλδηαθεξόκελνο λα βαζηζηεί
ηνπιάρηζηνλ 33,34% ζε θάπνην
ζηελ ηερληθή ηθαλόηεηα Σπλδεδεκέλεο
θνξέα δηαρείξηζεο αεξνδξνκίνπ θαη
Δπηρείξεζεο ε νπνία έρεη έκκεζα πνζνζηό
ε ελ ιόγσ Σπλδεδεκέλε Δπηρείξεζε
ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 33,34% ζε θάπνην
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα
θνξέα δηαρείξηζεο αεξνδξνκίνπ.
έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
Παξ. 5.2(γ)
31.

Παξ. 6.2(δ)

Δπίζεο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ
απαηηνύκελσλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ ηεο
παξαγξάθνπ 6.2(δ) θαη ιακβαλνκέλνπ
ππόςε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ
δηαηίζεηαη, παξαθαινύκε όπσο επηηξαπεί ε
ππνβνιή επίζεκεο κεηάθξαζεο (είηε ζηελ
Διιεληθή είηε ζηελ Αγγιηθή) κόλν εθείλσλ
ησλ ζεκείσλ ή/θαη απνζπαζκάησλ ηνπο πνπ
απνδεηθλύνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη
ηερληθά θξηηήξηα πξνεπηινγήο.

Αλαθνξηθά κε ηηο γιώζζεο ππνβνιήο
ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη
ησλ
Γηθαηνινγεηηθώλ
ζαο
παξαπέκπνπκε ζηηο δηεπθξηλίζεηο
πνπ παξέρνληαη ζηηο Δξσηήζεηο Νν.
3 θαη 13.
Δπηπιένλ, ζαο παξαπέκπνπκε ζηηο
δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη ζηελ
Δξώηεζε Νν. 16 αλαθνξηθά κε ηε
δπλαηόηεηα ππνβνιήο ηεο αγγιηθήο
2

ή ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο
(αλάινγα κε ηελ επίζεκε γιώζζα
ζύληαμεο) νξηζκέλσλ ζεκείσλ από
ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
32.

Παξ. 5.2(γ)(2)

Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε όηη ζύκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 5.2(γ)(2) ην θξηηήξην
ησλ 18 εθαηνκκπξίσλ επηβαηώλ θαηά ηα
ηξία ηειεπηαίαο ρξόληα κπνξεί επίζεο λα
ηθαλνπνηεζεί ππνινγίδνληαο κε βάζε ηα
νηθνλνκηθά έηε ηεο εηαηξίαο, δει. από 1
Απξηιίνπ 2010 κέρξη 31 Μαξηίνπ 2013.

Σην βαζκό πνπ έλαο Δλδηαθεξόκελνο
ππνβάιιεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
ηνπ κε βάζε νηθνλνκηθά έηε πνπ δελ
ζπκπίπηνπλ κε ηα εκεξνινγηαθά έηε
ζύκθσλα
κε
ηελ
ηζρύνπζα
λνκνζεζία, ηόηε ζα κπνξεί λα
ππνβάιεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηνύληαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ
αξηζκεηηθώλ θξηηεξίσλ ηεο Παξ.
5.2(γ) κε βάζε ηα νηθνλνκηθά θαη όρη
ηα
εκεξνινγηαθά
έηε.
Σην
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, εάλ ηα
ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε ηνπ
Δλδηαθεξόκελνπ
εθηείλνληαη
εκεξνινγηαθά ζηελ πεξίνδν από 1
Απξηιίνπ 2010 κέρξη 31 Μαξηίνπ
2013, ν ελ ιόγσ Δλδηαθεξόκελνο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα
θπθινθνξηαθά ζηνηρεία απηήο ηεο
πεξηόδνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Παξ.
5.2(γ).

33.

Παξ. 5.2(γ)

Δξώηεζε: Μπνξεί ν Δλδηαθεξόκελνο λα
ζηεξηρηεί ζε δύν (2) από ηηο Σπλδεδεκέλεο
Δπηρεηξήζεηο ηνπ ώζηε από θνηλνύ λα
ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο γηα ηνλ
ζπλνιηθό αξηζκό επηβαηώλ ησλ Παξ.
5.2(γ)(1) θαη (2)? Με άιια ιόγηα, κπνξεί ην
άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ ησλ επηβαηώλ ησλ
δύν (2) Σπλδεδεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ
επηβαηώλ
πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο Παξ. 5.2(γ)(1) θαη (2)?

Ναη, κπνξεί.

34.

Παξ. 5.2(α)

Αλεμάξηεηα
όκσο
από
ηελ
παξαπάλσ επηβεβαίσζε, ζα πξέπεη
ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη ζαθέο
όηη ην αξηζκεηηθό θξηηήξην ηεο Παξ.
5.2(γ)(1)
αλαθέξεηαη ζε έλα
αεξνδξόκην θαη δελ επηηξέπεηαη ν
ζπλδπαζκόο αεξνδξνκίσλ πξνο ην
ζθνπό ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ.

Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί εάλ, Αξθεί ε ππνβνιή ηεο ππεύζπλεο
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν δήισζεο ηνπ Υπνδείγκαηνο 6 ηνπ
5.2(α) ηεο Πξνζθιήζεσο, πνπ θέξεη ηνλ Παξαξηήκαηνο Β.
ηίηιν
«Κξηηήξηα
Πξνζσπηθήο
Καηάζηαζεο», ηα κέιε κηαο Κνηλνπξαμίαο
γηα λα κπνξέζνπλ λα απνδείμνπλ όηη
πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ
άξζξνπ:
-

5.2(α) i, έιιεηςε θαηαδίθεο γηα
πνηληθά αδηθήκαηα θαη

-

5.2(α) ii, πεξαηηέξσ θξηηήξηα
πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο

αξθεί λα ππνβάιιεη ην θάζε κέινο ηεο
Κνηλνπξαμίαο κόλν ηελ Υπεύζπλε Γήισζε
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν ηεο Πξόζθιεζεο
6.2(α).3 Παξάξηεκα Β Υπόδεηγκα 6, ή
3

ρξεηάδεηαη ε Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ
Υπνδείγκαηνο 6 λα ζπλνδεύεηαη θαη από ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά έλα πξνο έλα ζηα εδάθηα ηνπ
άξζξνπ 5.2(α) i& 5.2(α) ii.
35.

Σηελ πεξίπησζε αιινδαπήο εηαηξείαο πνπ Αξθεί ε ππνβνιή ηεο ππεύζπλεο
ζπκκεηέρεη σο κέινο Κνηλνπξαμίαο, ην δήισζεο ηνπ Υπνδείγκαηνο 6 ηνπ
παξαπάλσ θξηηήξην κπνξεί λα θαιπθζεί κε Παξαξηήκαηνο Β.
ηελ Υπ. Γήισζε ηνπ Υπνδείγκαηνο 6 ή
ρξεηάδεηαη θαη έλνξθε βεβαίσζε πνπ λα
αλαθέξεη έλα πξνο έλα ηα εδάθηα ησλ
άξζξσλ 5.2(α) i & 5.2(α) ii.
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