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1.

Οριςμοί

Οι όροι με κεφαλαία ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ ζχουν τθν ακόλουκθ
ζννοια:
«Ακίνθτο Ρόρτο Χζλι ι Ακίνθτο» ςθμαίνει ζνα γιπεδο, εκτάςεωσ 627.417,84 τ.μ., το οποίο
βρίςκεται ςτθ κζςθ «Βερβερόντα», πρϊθν Κοινότθτα Ρόρτο Χελίου, Δθμοτικι Ενότθτα
Κρανιδίου, Διμοσ Ερμιονίδοσ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδοσ, Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου.
«Αντίκλθτοσ» ςθμαίνει το πρόςωπο που ζχει διοριςτεί νομίμωσ από ζναν Υποψιφιο ωσ
αρμόδιο να αποςτζλλει και να λαμβάνει κοινοποιιςεισ μεταξφ του Υποψθφίου αυτοφ και
του Ταμείου. Οι Εκπρόςωποι των Υποψθφίων δφνανται να ενεργοφν και ωσ Αντίκλθτοι.
«Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ» ςθμαίνει τθ διλωςθ εμπιςτευτικότθτασ που υπογράφεται
από κάκε ζναν από τουσ Ενδιαφερόμενουσ προκειμζνου να ζχει πρόςβαςθ ςτο VDR,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2 κατωτζρω.
«Διαγωνιςμόσ» ςθμαίνει το διεκνι πλειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν αξιοποίθςθ του
Ακινιτου Ρόρτο Χζλι που προκιρυξε το Ταμείο, όπωσ περιγράφεται ςτθ παροφςα
Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ.
«Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ» ςθμαίνει τθν εγγυθτικι επιςτολι για τθ ςυμμετοχι
Υποψθφίου ςτο Διαγωνιςμό, που εκδίδεται από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα Ιδρφματα,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1 (i) κατωτζρω.
«Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ» ςθμαίνει τθν εγγυθτικι επιςτολι που
εκδίδεται από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα Ιδρφματα και υποβάλλεται ςτο Ταμείο από τον
Υποψιφιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.4 (v) κατωτζρω.
«Εγγυθτικι Κατάκεςθ» ςθμαίνει τθν κατάκεςθ ςυγκεκριμζνου ποςοφ από ζναν Υποψιφιο
ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Ταμείου, ωσ εγγφθςθ για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ υποχρεϊςεισ
που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι του Υποψθφίου ςτο Διαγωνιςμό, όπωσ προβλζπεται ςτθν
παράγραφο 5.1 (i).
«Εκπρόςωποσ» ςθμαίνει το νόμιμο εκπρόςωπο Υποψθφίου ι το πρόςωπο που ζχει
εξουςιοδοτθκεί νομίμωσ να εκπροςωπεί τον Υποψιφιο, και ζχει οριςτεί ςφμφωνα με το
νόμο ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων
ι/και τθσ κοινοπραξίασ), ςφμφωνα με το ςχετικό καταςτατικό ι/και τα εταιρικά ζγγραφα και
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τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του εν λόγω Υποψθφίου.
«Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ» ςθμαίνει τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ οποιαςδιποτε
φφςθσ ςχετικά με ζναν Υποψιφιο και τισ δραςτθριότθτζσ του.
«Ενδιαφερόμενοσ» ςθμαίνει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ζνωςθ προςϊπων ι
κοινοπραξία που ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό και ζχει αποκτιςει
πρόςβαςθ ςτο VDR ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2.
«Επιλζξιμο Κδρυμα» ςθμαίνει πιςτωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε
οποιοδιποτε άλλο Κράτοσ - Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ («ΕΕ»), του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου («ΕΟΧ») ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ
(«ΟΟΣΑ»), κακϊσ και κάκε πιςτωτικό ίδρυμα που αξιολογείται ωσ επενδυτικισ διαβάκμιςθσ
από τουσ οίκουσ αξιολόγθςθσ Standard & Poor’s, Moody’s ι Fitch.
«Επιλζξιμοσ Επενδυτισ» ςθμαίνει ζναν Υποψιφιο που πζραςε επιτυχϊσ τον ζλεγχο του
Φακζλου Α' και ζχει προκρικεί ςτο δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 6.2 κατωτζρω.
«Επίςθμθ Μετάφραςθ» ςθμαίνει τθν ακριβι μετάφραςθ, θ οποία ζχει πιςτοποιθκεί ωσ
τζτοια από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι δικθγόρο ι πιςτοποιθμζνο μεταφραςτι,
που ζχει τθν εξουςία να εκδίδει επίςθμεσ μεταφράςεισ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του, ι από τθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Ελλθνικοφ Υπουργείου
Εξωτερικϊν ι από Ζλλθνα δικθγόρο.
«Εργάςιμθ Θμζρα» ςθμαίνει κάκε θμζρα (εκτόσ Σαββάτου ι Κυριακισ ι επίςθμθσ αργίασ),
κατά τθν οποία οι τράπεηεσ ςτθν Ακινα είναι ανοικτζσ για ςυναλλαγζσ με το κοινό.
«ΕΣΧΑΔΑ για το Ακίνθτο ςτο Ρόρτο Χζλι ι ΕΣΧΑΔΑ» ςθμαίνει το Ειδικό Σχζδιο Χωρικισ
Ανάπτυξθσ Δθμοςίου Ακινιτου, όπωσ περιγράφεται ςτα άρκρα 12 επ. του Νόμου 3986/2011,
το οποίο ζχει εκπονθκεί για το Ακίνθτο ςτο Ρόρτο Χζλι και κα εγκρικεί με Ρροεδρικό
Διάταγμα. Το ςχζδιο ΕΣΧΑΔΑ κα ζχει αναρτθκεί ςτο VDR.
«Θμερομθνία Υπογραφισ»

ςθμαίνει τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ

Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν.
«Θμερομθνία Καταβολισ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ» ςθμαίνει τθν θμερομθνία
καταβολισ του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ.
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«Κριτιρια Επιλογισ» ςθμαίνει τα κριτιρια που παρατίκενται ςτθν παράγραφο 4.1
κατωτζρω, τα οποία απαιτείται να πλθροί ζνασ Ενδιαφερόμενοσ, προκειμζνου να δφναται να
ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό.
«Νομικόσ Σφμβουλοσ» ςθμαίνει το νομικό ςφμβουλο του Ταμείου για το Διαγωνιςμό, ιτοι το
Δικθγορικό Γραφείο Μ. & Ρ. Μπερνίτςασ.
«Οικονομικι Ρροςφορά» ςθμαίνει τθν δεςμευτικι οικονομικι προςφορά που υποβάλλεται
από ζναν Υποψιφιο, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.2 κατωτζρω και το υπόδειγμα τθσ
οποίασ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ.
«Οικονομικό Αντάλλαγμα» ςθμαίνει το ςυνολικό χρθματικό ποςό ςε ευρϊ που προςφζρει
ζκαςτοσ Επιλζξιμοσ Επενδυτισ με τθν Οικονομικι Ρροςφορά του.
«Προι Χριςθσ VDR» ςθμαίνει τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ χριςθ του VDR, οι οποίοι
παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Ι.
«Ραράρτθμα» ςθμαίνει οποιοδιποτε από τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
Υποβολισ Ρροςφοράσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.7 κατωτζρω.
«Ρίνακασ Κατάταξθσ» ςθμαίνει τον πίνακα κατάταξθσ των Επιλζξιμων Επενδυτϊν, ο οποίοσ
εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.4 (iii)
κατωτζρω.
«Ρλειοδότθσ» ςθμαίνει τον Επιλζξιμο Επενδυτι που κα ανακθρυχκεί από το Ταμείο με τθ
διαδικαςία που κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.5 κατωτζρω.
«Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ» ςθμαίνει το παρόν ζγγραφο, το οποίο προβλζπει τουσ
όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ.
«Ρροςφορά» ςθμαίνει το ςφραγιςμζνο φάκελο που περιζχει το Φάκελο Α' και το Φάκελο Β',
όπου περιλαμβάνονται όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα ζγγραφα που υποβάλλονται από ζναν
Υποψιφιο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
Υποβολισ Ρροςφοράσ για τουσ ςκοποφσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό.
«Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν » ςθμαίνει ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ μετοχϊν για τθν
πϊλθςθ και μεταβίβαςθ του ςυνόλου του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ που κα
ςυςτιςει το Ταμείο αναφορικά με το Ακίνθτο, θ οποία κα υπογραφεί μεταξφ του Ρλειοδότθ
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και του Ταμείου αναφορικά με τθ Συναλλαγι.
«Σφμβουλοι» ςθμαίνει από κοινοφ τον Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο, το Νομικό Σφμβουλο
και τον Τεχνικό Σφμβουλο του Ταμείου για τον Διαγωνιςμό.
«Συναλλαγι» ςθμαίνει τθν απόκτθςθ του ςυνόλου του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ
που κα ςυςτιςει το Ταμείο αναφορικά με το Ακίνθτο, ςτθν οποία (εταιρεία) το Ταμείο κα
ζχει ειςφζρει το εμπράγματο δικαίωμα πλιρουσ κυριότθτασ επί του Ακινιτου Ρόρτο Χζλι, με
αντάλλαγμα τθν καταβολι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ προσ το Ταμείο.
«Σχζδιο Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν» ςθμαίνει το ςχζδιο τθσ Σφμβαςθσ
Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν αναφορικά με τθ Συναλλαγι, το οποίο διατίκεται ςτο VDR για
ςχολιαςμό από τουσ Ενδιαφερόμενουσ.
«Ταμείο ι ΤΑΙΡΕΔ» ςθμαίνει τθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ
Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε.», που ζχει ςυςτακεί δυνάμει του Νόμου 3986/2011
«Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογήσ Μεςοπρόθεςμου Πλαιςίου Δημοςιονομικήσ τρατηγικήσ
2012-2015» (Φ.Ε.Κ. Α' 152/01.07.2011), και θ οποία είναι θ ανακζτουςα αρχι για το
Διαγωνιςμό.
«Τελικό Σχζδιο Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν» ςθμαίνει το τελικό και δεςμευτικό
κείμενο τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν για το Ακίνθτο, το οποίο κα αναρτθκεί ςτο
VDR, κατόπιν τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.5 κατωτζρω.
«Τεχνικόσ Σφμβουλοσ» ςθμαίνει τον τεχνικό ςφμβουλο του Ταμείου για τον Διαγωνιςμό,
ιτοι τθν εταιρεία ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε.
«Υποψιφιοσ» ςθμαίνει κάκε Ενδιαφερόμενο που υποβάλλει Ρροςφορά ςτο Διαγωνιςμό.
«Φάκελοσ Α'» ςθμαίνει το ςφραγιςμζνο φάκελο που περιζχει τα ζγγραφα που πρζπει να
υποβάλουν οι Υποψιφιοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.
«Φάκελοσ Β'» ςθμαίνει το ςφραγιςμζνο φάκελο που περιζχει τα ζγγραφα που πρζπει να
υποβάλουν οι Υποψιφιοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.2.
«Φ.Ε.Κ.» ςθμαίνει το Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ.
«Χρθματοοικονομικόσ Σφμβουλοσ» ςθμαίνει το χρθματοοικονομικό ςφμβουλο του Ταμείου
για το Διαγωνιςμό, ιτοι τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ A.E. και τθν Ρειραιϊσ Real Estate A.E.
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«VDR (Virtual Data Room)» ςθμαίνει τθν εικονικι θλεκτρονικι αίκουςα πλθροφοριακϊν
ςτοιχείων, ςτθν οποία οι Ενδιαφερόμενοι κα αποκτιςουν πρόςβαςθ μετά τθ ςυμπλιρωςθ,
υπογραφι και επιςτροφι ςτο Ταμείο τθσ Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ και των Πρων Χριςθσ
του VDR, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2 κατωτζρω.
2.

Ειςαγωγι

2.1

Το ΤΑΙΡΕΔ είναι ανϊνυμθ εταιρεία που ςυςτικθκε δυνάμει του Ν. 3986/2011

«Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογήσ Μεςοπρόθεςμου Πλαιςίου Δημοςιονομικήσ τρατηγικήσ
2012-2015», όπωσ ο νόμοσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα (ο «Ν. 3986/2011»)
(Φ.Ε.Κ Α' 152/01.07.2011). Το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου του ΤΑΙΡΕΔ ανικει ςε και
ελζγχεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο.
2.2

Το ΤΑΙΡΕΔ ζχει ςυςτακεί με αποκλειςτικό ςκοπό τθν αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν

ςτοιχείων τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κακϊσ και περιουςιακϊν
ςτοιχείων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ι δθμοςίων επιχειριςεων, των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ι ςε
νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου.
2.3

Με το Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτήριξησ και ανάπτυξησ τησ Ελληνικήσ οικονομίασ ςτο

πλαίςιο εφαρμογήσ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» μεταβιβάςτθκε και περιιλκε ςτο
Ταμείο, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι, το Ακίνθτο Ρόρτο Χζλι (άρκρο πρϊτο,
υποπαράγραφοσ Β.3, υποπερίπτωςθ 25 (ΦΕΚ 85/Α'/07.04.2014)).
Ο βαςικόσ ςτόχοσ που επικυμεί να επιτφχει το Ταμείο μζςω τθσ Συναλλαγισ είναι να
μεγιςτοποιιςει τα οικονομικά οφζλθ από τθν ιδιωτικοποίθςθ του Ακινιτου. Ρρόκεςθ του
Ταμείου είναι να διατθριςει ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ υψθλό επίπεδο διαφάνειασ και
ανοικτοφ, πραγματικοφ και ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, κακϊσ και να διαςφαλίςει τθν ίςθ
μεταχείριςθ μεταξφ των διαγωνιηομζνων επενδυτϊν.
2.4

Θ αξιοποίθςθ του Ακινιτου κα λάβει χϊρα μζςω ςφςταςθσ εταιρείασ, ειςφοράσ από

το Ταμείο του εμπράγματου δικαιϊματοσ τθσ κυριότθτασ επί του Ακινιτου ςτθν εταιρεία,
και, ςτθ ςυνζχεια, πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ, τθσ εταιρείασ, ςτον Ρλειοδότθ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν.
2.5

Για το ςκοπό τθσ αξιοποίθςθσ του Ακινιτου, το Ταμείο αποφάςιςε τθ διενζργεια
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διεκνοφσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ
Υποβολισ Ρροςφοράσ, για τθν ανάδειξθ Ρλειοδότθ, ο οποίοσ κα προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ
τθσ Συναλλαγισ δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν.
Θ αξιοποίθςθ του Ακινιτου Ρόρτο Χζλι αναμζνεται να υλοποιθκεί όπωσ προβλζπει θ γενικι
κατθγορία χριςεων «Μικτι Χριςθ» τθσ περιπτϊςεωσ 5 τθσ παραγράφου Β του άρκρου 11 ,
του Ν. 3986/2011, θ οποία περιλαμβάνει τισ εξισ δφο ηϊνεσ υποδοχισ χριςεων:
α.

Ηϊνθ Ι. Καταλαμβάνει ζκταςθ 427,4 ςτρεμμάτων. Στθ ηϊνθ αυτι κακορίηεται θ γενικι

κατθγορία χριςθσ «Τουριςμόσ - Αναψυχι» τθσ περιπτϊςεωσ 1 τθσ παραγράφου Β του
άρκρου 11 του Ν. 3986/2011.
β.

Ηϊνθ ΙΙ. Καταλαμβάνει ζκταςθ 200 ςτρεμμάτων περίπου. Στθ Ηϊνθ αυτι κακορίηεται

θ γενικι κατθγορία χριςθσ «Μεταφορικζσ, τεχνικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ
υποδομζσ και λειτουργίεσ» τθσ περιπτϊςεωσ 4 τθσ παραγράφου Β του άρκρου 11 του Ν.
3986/2011.
2.6

Τα κυριότερα ςτάδια του Διαγωνιςμοφ και οι ςχετικζσ θμερομθνίεσ παρατίκενται

ςτον πίνακα κατωτζρω. Κακεμία από τισ θμερομθνίεσ που περιζχονται είναι ενδεικτικι και
δφναται να μεταβλθκεί με αποκλειςτικι απόφαςθ του Ταμείου. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι
νζεσ θμερομθνίεσ κα ανακοινϊνονται επίςθμα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Ταμείου και του
VDR.

23.12.2015

Ζναρξθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ - ανάρτθςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ
Υποβολισ Ρροςφοράσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ταμείου
(www.hradf.com) - ζναρξθ λειτουργίασ VDR - ανάρτθςθ ςτο VDR
των πλθροφοριακϊν εγγράφων για το Ακίνθτο Ρόρτο Χζλι και
του Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν

23.12.2015 07.03.2016

Ρερίοδοσ επιςκζψεων ςτο Ακίνθτο

26.02.2016

Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι ςχολίων επί του
Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν

07.03.2016

Ανάρτθςθ Τελικοφ Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν
ςτο VDR
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2.7

07.03.2016

Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι προσ το Ταμείο
ερωτθμάτων ςχετικά με το Διαγωνιςμό

01.04.2016

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν

Πλα τα Ραραρτιματα τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ αποτελοφν

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και είναι τα ακόλουκα: (α) Προι χριςθσ του VDR *Ραράρτθμα Ι],
(β) Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ *Ραράρτθμα ΙΙ], (γ) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ
[Ραράρτθμα IΙΙ+ και (δ) Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ [Ραράρτθμα ΙV].
2.8

Πλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το Ακίνθτο Ρόρτο Χζλι που περιλαμβάνονται ςτθν

παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ και ςτο VDR, αποςκοποφν αποκλειςτικά ςτο να
βοθκιςουν τουσ Ενδιαφερόμενουσ να προετοιμάςουν και να υποβάλουν τθν Ρροςφορά
τουσ. Το υλικό αυτό παρζχεται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ και είναι ενδεικτικό και
όχι εξαντλθτικό. Ουδεμία εγγφθςθ παρζχεται ωσ προσ τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα, τθν
ορκότθτα ι τθν επάρκεια του υλικοφ, και οφτε το Ταμείο, οφτε οι Σφμβουλοι φζρουν
οποιαδιποτε ευκφνθ για οποιεςδιποτε ανακρίβειεσ, αβλεψίεσ, ςφάλματα ι παραλείψεισ.
Οι Ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διενεργιςουν τθ δικι τουσ ανεξάρτθτθ ζρευνα και
ανάλυςθ των δεδομζνων που αφοροφν το Ακίνθτο, το ΕΣΧΑΔΑ, το Διαγωνιςμό και τουσ
όρουσ τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν και κάκε άλλο ςτοιχείο του Διαγωνιςμοφ,
επικουροφμενοι από ςυμβοφλουσ τθσ απολφτου επιλογισ τουσ.
2.9

O Χρθματοοικονομικόσ Σφμβουλοσ, ο Νομικόσ Σφμβουλοσ και ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ

ενεργοφν ωσ οι Σφμβουλοι του Ταμείου για το Διαγωνιςμό και τθ Συναλλαγι.
3.

Επιςκόπθςθ και Ρεριγραφι Διαγωνιςμοφ

3.1

Γενικοί Προι

Μζςω τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ το Ταμείο αποςκοπεί ςτθν
αναηιτθςθ δεςμευτικϊν προςφορϊν από επενδυτζσ (φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα,
ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ), που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Διαγωνιςμό για
το Ακίνθτο.
Κατόπιν μελζτθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ, οι Ενδιαφερόμενοι
καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτο Διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ τθν Ρροςφορά τουσ ςφμφωνα
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με τισ παραγράφουσ 3.6, 3.7, 4 και 5 κατωτζρω, ςυνοδευόμενθ από τα ζγγραφα που
κακορίηονται ςτθν παροφςα.
Το Ταμείο κα εξετάςει τισ Ρροςφορζσ και κα τισ αξιολογιςει επί τθ βάςει των όρων που
καταγράφονται ςτθν παράγραφο 6 κατωτζρω, προκειμζνου να επιλζξει τον Ρλειοδότθ. Θ
επιλογι κα γίνει επί τθ βάςει τθσ υψθλότερθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, όπωσ κακορίηεται
ςτθν παράγραφο 6.4.
3.2

VDR

Οι Ενδιαφερόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα, κατόπιν καταβολισ εξόδων πρόςβαςθσ ποςοφ
χιλίων ευρϊ (€1.000,00) (ςυμπεριλαμβανομζνου και ΦΡΑ 23%), ςτον τραπεηικό λογαριαςμό
του Ταμείου υπ' αρικ. 104/472293-02 - IBAN: GR96 0110 1040 0000 1044 7229 302 - SWIFT
CODE: ETHNGRAA, ο οποίοσ τθρείται ςτθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, να λάβουν
πλθροφορίεσ αναφορικά με το Ακίνθτο, μζςω πρόςβαςθσ ςτο VDR, όπου κα είναι διακζςιμα
υποςτθρικτικά νομικά και τεχνικά ζγγραφα και πλθροφορίεσ. Ρροκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςτο VDR, κάκε Ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει, υπογράψει και
επιςτρζψει ςτο Ταμείο, με υποβολι ςτον Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο κατά τα οριηόμενα
ςτθν παράγραφο 3.4 (α) τθ Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα II και (β)
τουσ Προυσ Χριςθσ του VDR, όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ
Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ, χωρίσ οποιαδιποτε τροποποίθςι τουσ, κακϊσ και το
αποδεικτικό κατάκεςθσ των εξόδων πρόςβαςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο.
3.3

Επιτόπιεσ Επιςκζψεισ

Οι Ενδιαφερόμενοι δφνανται να επιςκεφτοφν το Ακίνθτο οποτεδιποτε το επικυμοφν, με τουσ
ςυμβοφλουσ τουσ, το αργότερο ζωσ τθν 07.03.2016. Οι εκπρόςωποι του ΤΑΙΡΕΔ ι/και οι
Σφμβουλοι δεν κα φζρουν καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε τυχόν ςτρεβλι ι εςφαλμζνθ
εντφπωςθ ι για οποιοδιποτε ςφάλμα ι ανακρίβεια ι παράλειψθ ςε ςχζςθ με τθν
αξιολόγθςθ του Ακινιτου Ρόρτο Χζλι από τον Ενδιαφερόμενο, που μπορεί να προκφψει ωσ
αποτζλεςμα τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ.
3.4

Διευκρινίςεισ

Οι Ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν εγγράφωσ αιτιματα για τθν παροχι
διευκρινίςεων ςχετικά με τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ, κακϊσ και το Διαγωνιςμό
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και τθ Συναλλαγι εν γζνει.. Κάκε επικοινωνία κα απευκφνεται πρωτίςτωσ ςτο
Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο και ςτο Νομικό Σφμβουλο, και ειδικότερα ςτα ακόλουκα
πρόςωπα:
Κφριο Νίκο Βουχιοφνθ /
Κυρία Χριςτίνα Ηακοποφλου
Δικθγορικό Γραφείο Μ. & Ρ. Μπερνίτςα

Κφριο Άγγελο Δθμθτριάδθ Senior Manager,
Τράπεηα Ρειραιϊσ Α.Ε.
Κυρία Αμαλία Μιςαθλίδθ, Associate,
Τράπεηα Ρειραιϊσ Α.Ε.
Τθλ.: +30 210 33 35 358 / 33 35 783
Fax: +30 210 33 35 350
και
Κφριο Ανδρζα Μπότο
Ρειραιϊσ Real Estate Α.Ε.
Τθλ.: +30 210 77 28 490
Fax: +30 210 77 28 430
E-mail: depos@piraeusbank.gr

Τθλ.: +30 210 33 92 950
Fax: +30 210 36 40 805

Ε-mails: nvouhiounis@bernitsaslaw.com
czakopoulou@bernitsaslaw.com

Τυχόν αιτιματα για παροχι διευκρινίςεων δφνανται να υποβάλλονται από τουσ
Ενδιαφερομζνουσ, ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, μζςω του VDR, το αργότερο ζωσ
και τθν 07.03.2016. Το Ταμείο κα απαντά ςτα αιτιματα για παροχι διευκρινίςεων ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα αιτιματα, κακϊσ και όλεσ οι ςχετικζσ απαντιςεισ, κα αναρτϊνται
ςτο VDR και κα είναι διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ Ενδιαφερόμενουσ, χωρίσ να αποκαλφπτεται θ
ταυτότθτα του Ενδιαφερομζνου που υπζβαλε το ερϊτθμα.
Κατόπιν εγγράφου αιτιματοσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο 3.4, κάκε
Ενδιαφερόμενοσ κα ζχει τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχει ςε τθλεφωνικι διάςκεψθ ι να
επικοινωνιςει με οποιοδιποτε άλλο τρόπο με τον Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο, το Νομικό
Σφμβουλο και τον Τεχνικό Σφμβουλο του Ταμείου, προκειμζνου να ηθτιςει διευκρινίςεισ επί
χρθματοοικονομικϊν, νομικϊν και τεχνικϊν ηθτθμάτων, ςε χρόνο που κα κακοριςτεί από το
Ταμείο και κα γνωςτοποιθκεί ςτον αντίςτοιχο Ενδιαφερόμενο με μινυμα θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail). Θ ωσ άνω επικοινωνία κα λάβει χϊρα με τθν επιφφλαξθ τθσ
υποβολισ ζγγραφθσ λίςτασ ηθτθμάτων προσ διευκρίνιςθ, θ οποία πρζπει να ζχει υποβλθκεί
τουλάχιςτον ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν τθν επικοινωνία. Κάκε πλθροφορία που κα
παραςχεκεί, κατά τθ διάρκεια τθσ επικοινωνίασ αυτισ, από τουσ Συμβοφλουσ κα είναι απλϊσ
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ενδεικτικι και δεν κα δεςμεφει το Ταμείο, και/ι τουσ Συμβοφλουσ κακ' οιονδιποτε τρόπο.
3.5

Σχόλια επί του Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν και Οριςτικοποίθςι

τθσ
(i)

Οι Ενδιαφερόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν ςχόλια επί του Σχεδίου
Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν το αργότερο ζωσ τθν 26.02.2016. Τα ςχόλια κα
υποβάλλονται μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) προσ τα
πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν υποπαράγραφο 3.5 (ii) κατωτζρω. Ζωσ τθν
07.03.2016, το Ταμείο κα αναρτιςει ςτο VDR το Τελικό Σχζδιο Σφμβαςθσ
Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν, ςτο οποίο κα ζχουν ενςωματωκεί τα ςχόλια που το Ταμείο
επζλεξε να αποδεχτεί. Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τουσ χρόνουσ
και θμερομθνίεσ τθσ παραγράφου αυτισ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, κακϊσ και να
επιτρζψει περαιτζρω γφρουσ υποβολισ ςχολίων από τουσ Ενδιαφερόμενουσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, λεπτομζρειεσ ςχετικά με τουσ νζουσ χρόνουσ και θμερομθνίεσ ι/και
τουσ περαιτζρω γφρουσ υποβολισ ςχολίων κα ανακοινϊνονται επίςθμα ςτθν
ιςτοςελίδα του Ταμείου και/ι κα αναρτϊνται ςτο VDR.

(ii)

Τα ςχόλια επί του Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν κα υποβάλλονται
μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) προσ:

Κφριο Νίκο Βουχιοφνθ /
Κυρία Χριςτίνα Ηακοποφλου
Δικθγορικό Γραφείο Μ. & Ρ. Μπερνίτςα

Κφριο Άγγελο Δθμθτριάδθ Senior Manager,
Τράπεηα Ρειραιϊσ Α.Ε.
Κυρία Αμαλία Μιςαθλίδθ, Associate,
Τράπεηα Ρειραιϊσ Α.Ε.
Τθλ.: +30 210 33 35 358 / 33 35 783
Fax: +30 210 33 35 350
και
Κφριο Ανδρζα Μπότο
Ρειραιϊσ Real Estate Α.Ε.
Τθλ.: +30 210 77 28 490
Fax: +30 210 77 28 430
E-mail: depos@piraeusbank.gr

Τθλ.: +30 210 33 92 950
Fax: +30 210 36 40 805

Ε-mails: nvouhiounis@bernitsaslaw.com
czakopoulou@bernitsaslaw.com

Κάκε τζτοιο μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) κα πρζπει να περιζχει τα
ακόλουκα ςυνθμμζνα:
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(α)

Ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν (ςε
αρχείο τφπου Microsoft Word) με εμφανείσ, υπογραμμιςμζνεσ ι με άλλου
είδουσ επιςιμανςθ, όλεσ τισ τροποποιιςεισ επί του Σχεδίου Σφμβαςθσ
Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν που ζχουν γίνει από τον Ενδιαφερόμενο.

(β)

«Κακαρι» ζκδοςθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν (ςε αρχείο
τφπου Microsoft Word) με ενςωματωμζνεσ όλεσ τισ αλλαγζσ επί του Σχεδίου
Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν, που ζχουν γίνει από τον Ενδιαφερόμενο.

(γ)

Χωριςτό ζγγραφο (ςε αρχείο τφπου Microsoft Word ι Adobe PDF) που κα
περιζχει τουσ βαςικοφσ λόγουσ ι/και επαρκι αιτιολόγθςθ ωσ προσ τισ
ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ και τα ςχόλια επί του Σχεδίου Σφμβαςθσ
Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν, που ζχουν γίνει από τον Ενδιαφερόμενο.

Και τα τρία ζγγραφα υπό (α), (β) και (γ) κα πρζπει να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
(iii)

Το Ταμείο δφναται να ηθτιςει διευκρινίςεισ ςχετικά με ςχόλια που ζχουν υποβλθκεί
από Ενδιαφερόμενο επί του Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν, μζςω
μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο κα αποςταλεί ςτον
Εκπρόςωπο ι/και ςτον Αντίκλθτο του εν λόγω Ενδιαφερόμενου.

(iv)

Το Ταμείο κα αποδεχτεί ι κα απορρίψει τα ςχόλια των Ενδιαφερόμενων και διατθρεί
το δικαίωμα να προβεί ςε οποιεςδιποτε προςκικεσ, διαγραφζσ ι τροποποιιςεισ επί
του Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του.

(v)

Οι όροι του Τελικοφ Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν, το οποίο κα
αναρτθκεί ςτο VDR από το Ταμείο, κα είναι δεςμευτικοί για όλουσ τουσ
Ενδιαφερόμενουσ που κα υποβάλουν Ρροςφορά.

3.6

Τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν

(i)

Θ υποβολι των Ρροςφορϊν κα λάβει χϊρα ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ.

(ii)

Οι Ρροςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν το αργότερο ζωσ τισ 19:00 (GMT+2) τθσ
01.04.2016.

(iii)

Οι Ρροςφορζσ κα απευκφνονται ςτο Ταμείο και κα υποβάλλονται ςτο Ταμείο,
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Κολοκοτρϊνθ 1 & Σταδίου, 105 62 Ακινα, 7οσ όροφοσ, μζςω ταχυδρομείου (με
ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι αυτοπροςϊπωσ.
(iv)

Θ ζγκαιρθ υποβολι των Ρροςφορϊν κα βεβαιϊνεται από ςυμβολαιογράφο.

(v)

Κάκε Ρροςφορά πρζπει να υποβλθκεί ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα περιζχει
δφο επιμζρουσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ (τον Φάκελο Α' και τον Φάκελο Β'). Οι
φάκελοι που κα περιζχουν τθν Ρροςφορά, ο Φάκελοσ Α' και ο Φάκελοσ Β' κα πρζπει
να φζρουν εξωτερικά τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ:
Ρροσ:

Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε.
(Κολοκοτρϊνθ 1 & Σταδίου), 105 62 Ακινα, 7οσ όροφοσ

Θζμα:

Ρροςφορά για τθν αξιοποίθςθ του Ακινιτου Ρόρτο Χζλι

Φάκελοσ:

Ρροςφορά ή Φάκελοσ Α' ή Φάκελοσ Β' αντίςτοιχα

Υποψιφιοσ: *ςυμπληρϊνεται κατά περίπτωςη το όνομα / η επωνυμία του
Τποψηφίου+

(vi)

Ο φάκελοσ τθσ Ρροςφοράσ, κακϊσ και ο Φάκελοσ Α' και ο Φάκελοσ Β' δεν πρζπει να
είναι διαφανείσ και πρζπει να είναι κατάλλθλα ςφραγιςμζνοι, οφτωσ ϊςτε να μθν
δφνανται να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.

(vii)

Σε περίπτωςθ που ο Φάκελοσ Α' που υποβάλλεται από Υποψιφιο περιλαμβάνει
Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ, τότε τα εν λόγω ςτοιχεία κα πρζπει να φζρουν
ευδιάκριτα τθν ζνδειξθ «Εμπιςτευτικζσ Πληροφορίεσ». Οι Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ
κα αντιμετωπίηονται ωσ τζτοιεσ, με τισ επιφυλάξεισ και εξαιρζςεισ που προβλζπονται
ςτισ παραγράφουσ 8.8 και 8.9 κατωτζρω.

(viii)

Κανζνα ζγγραφο τθσ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να περιζχει, επί ποινι αποκλειςμοφ,
επιφυλάξεισ, όρουσ, αιρζςεισ και προχποκζςεισ που δεν προβλζπονται ρθτά ςτθν
παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ ι ςε άλλα ζγγραφα που εγκρίνονται από
το Ταμείο.

(ix)

Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τουσ ανωτζρω χρόνουσ και
θμερομθνίεσ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του. Λεπτομζρειεσ ςχετικά με νζουσ χρόνουσ
και θμερομθνίεσ κα ανακοινϊνονται επίςθμα ςτθν ιςτοςελίδα του Ταμείου και κα
αναρτϊνται ςτο VDR.
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3.7

Ρερίοδοσ ιςχφοσ Ρροςφορϊν

Κάκε Ρροςφορά κακϊσ και θ Οικονομικι Ρροςφορά που περιλαμβάνεται ςε αυτιν κα
παραμζνει ςε ιςχφ και κα δεςμεφει τον αντίςτοιχο Υποψιφιο για χρονικό διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ. Το Ταμείο δφναται κατά τθν κρίςθ του
να απορρίπτει ωσ απαράδεκτθ κάκε προςφορά που κζτει μικρότερθ περίοδο ιςχφοσ.
Θ περίοδοσ ιςχφοσ κάκε Ρροςφοράσ δφναται να παρατακεί για περίοδο ζξι (6) επιπλζον
μθνϊν με μονομερι διλωςθ του Ταμείου προσ τουσ Υποψθφίουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το
Ταμείο δφναται με απλό γραπτό αίτθμά του προσ το Επιλζξιμο Κδρυμα που ζχει εκδϊςει τθν
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, προ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Συμμετοχισ, να ηθτιςει, αντίςτοιχα, τθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Συμμετοχισ για αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα.
Θ ανακιρυξθ ςυγκεκριμζνου Υποψθφίου ωσ Ρλειοδότθ μπορεί να λάβει χϊρα και μετά τθ
λιξθ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ αυτοφ του Υποψθφίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο εν λόγω
Υποψιφιοσ κα αποδεχτεί εγγράφωσ τθν ανακιρυξι του και τθ δζςμευςι του από τουσ όρουσ
τθσ Ρροςφοράσ του.
Επί ποινι αποκλειςμοφ, οι Υποψιφιοι δεν δφνανται για οποιονδιποτε λόγο να
ανακαλζςουν, ι να αποςφρουν τθν Ρροςφορά τουσ μετά τθν υποβολι τθσ και για τθν
περίοδο ιςχφοσ που αναφζρεται ανωτζρω ι τθσ παρατάςεωσ αυτισ, οφτε ςε περίπτωςθ που
κλθκοφν από το Ταμείο να υποβάλλουν εκ νζου Οικονομικι Ρροςφορά ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 6.4(iii).
4.

Γενικοί Προι Διαγωνιςμοφ

4.1

Κριτιρια Επιλογισ

4.1.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ
4.1.1.1 Στο Διαγωνιςμό ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν και να υποβάλουν Ρροςφορζσ
φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ, εφόςον
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο παρόν κεφάλαιο.
Θ Ρροςφορά κάκε Υποψθφίου πρζπει να ςυνοδεφεται από τα ζγγραφα που
κακορίηονται ςτο VDR και ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ. Οι
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Υποψιφιοι που δεν πλθροφν οποιαδιποτε από τισ απαιτιςεισ ι υποβάλουν ψευδι
ι ανακριβι ςτοιχεία ι ζγγραφα ι δθλϊςεισ ςχετικά, κα αποκλείονται και δεν κα
επιτρζπεται να λάβουν περαιτζρω μζροσ ςτο Διαγωνιςμό.
4.1.1.2 Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό, είτε μεμονωμζνα είτε
από κοινοφ με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα δεν επιτρζπεται, επί ποινι
αποκλειςμοφ, να ςυμμετάςχουν, άμεςα ι ζμμεςα, με περιςςότερεσ από μία
Ρροςφορζσ για το Ακίνθτο, ωσ Υποψιφιοι ι ωσ μζλθ Υποψθφίου ι με οποιαδιποτε
άλλθ ιδιότθτα (π.χ. μζτοχοι ι μζλθ μετόχων ι μελϊν Υποψθφίου, ανεξαρτιτωσ του
ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε αυτοφσ, ςφμβουλοι κ.λπ.) ι ωσ τρίτο πρόςωπο που
παρζχει χρθματοοικονομικι εμπειρία. Θ παραπάνω απαγόρευςθ δεν ιςχφει για τθν
περίπτωςθ άμεςθσ ι ζμμεςθσ ςυμμετοχισ που δεν υπερβαίνει το 5% του μετοχικοφ
κεφαλαίου ςε πρόςωπο, του οποίου οι μετοχζσ ζχουν ειςαχκεί προσ
διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ
και Ανάπτυξθσ.
4.1.1.3 Οι Υποψιφιοι που ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό με τθ μορφι ζνωςθσ προςϊπων ι
κοινοπραξίασ δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου
να υποβάλουν Ρροςφορά. Τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ, που απορρζουν από τθ
ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό. Εάν ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία αναδειχκεί
Ρλειοδότθσ, τα μζλθ τθσ κα απαιτθκεί, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ του Ταμείου,
να ςυςτιςουν εταιρεία (SPV - Εταιρεία Ειδικοφ Σκοποφ) θ οποία κα προβεί ςτθ
ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν με το Ταμείο. Τα ποςοςτά
ςυμμετοχισ ςτο SPV κα είναι τα ίδια με τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςτθν ζνωςθ
προςϊπων / κοινοπραξία. Θ Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν κα υπογραφεί και
από τα μζλθ του Ρλειοδότθ, τα οποία κα ενεργοφν ωσ εγγυθτζσ και κα ευκφνονται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με το SPV ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των
υποχρεϊςεων του SPV που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν.
4.1.1.4 Εάν ο αναδειχκείσ Ρλειοδότθσ είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δφναται, κατά τθν
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κρίςθ του, να ςυςτιςει εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ (SPV), θ οποία κα προβεί θ ίδια ςτο
όνομά τθσ ςτθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν με το Ταμείο, κατ'
αναλογία των οριηομζνων ςτθν υποπαράγραφο 4.1.1.3. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ
Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν κα υπογραφεί και ατομικϊσ από τον Ρλειοδότθ,
ο οποίοσ κα ενεργεί ωσ εγγυθτισ και κα ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον
με το SPV ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του SPV που
απορρζουν από τθ Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν.
4.1.2 Κριτιρια Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ
Οι Υποψιφιοι κα πρζπει να πλθροφν ςωρευτικά τα κριτιρια που αναφζρονται ςτθν παροφςα
παράγραφο και να αποδεικνφουν ότι δεν εμπίπτουν ςε κανζναν από τουσ κατωτζρω
αναφερόμενουσ λόγουσ αποκλειςμοφ.
4.1.2.1 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό κάκε Υποψιφιοσ εισ βάροσ του
οποίου ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα ι περιςςότερα
από τα ακόλουκα αδικιματα:
(α)

ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
Απόφαςθσ - πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EU L 300 τθσ
11.11.2008, ςελίδα 42),

(β)

δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ από 26 Μαΐου 1997 Ρράξθσ
του Συμβουλίου (EU C 195 τθσ 25.6.1997, ςελίδα 1) και ςτο άρκρο 3,
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358
τθσ 31.12.1998, ςελίδα 2) αντίςτοιχα,

(γ)

απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ
27.11.1995, ςελίδα 48),

(δ)

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο
άρκρο 1 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ
του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
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παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
ιςχφει,
(ε)

οποιοδιποτε από τα αδικιματα τθσ ψευδοφσ βεβαίωςθσ, υπεξαίρεςθσ,
απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ
χρεοκοπίασ.

4.1.2.2

Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό κάκε Υποψιφιοσ ο οποίοσ:
(α)

τελεί υπό πτϊχευςθ, εξυγίανςθ, ςυνδιαλλαγι, μεςεγγφθςθ, εκκακάριςθ,
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, παφςθ πλθρωμϊν ι
δραςτθριοτιτων ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του,

(β)

ζχει κινθκεί εναντίον του ι ο ίδιοσ ζχει κινιςει διαδικαςία κιρυξισ του ςε
πτϊχευςθ, εξυγίανςθ, ςυνδιαλλαγι, μεςεγγφθςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, παφςθ πλθρωμϊν ι δραςτθριοτιτων ι
οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του,

(γ)

ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμζνωσ
διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο,

(δ)

δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του,

(ε)

δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ςτθ
χϊρα εγκατάςταςισ του ι/και ςτθν Ελλάδα ςε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ
διατθρεί υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα,

(ςτ) είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται από το παρόν Κεφάλαιο ι δεν ζχει παράςχει
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
(η)

ζχει αποκλειςτεί από τθ ςυμμετοχι ςε δθμόςιεσ ι άλλεσ διαδικαςίεσ
απόκτθςθσ ι διαγωνιςμοφσ ςτθν Ελλάδα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ χϊρα, με
αμετάκλθτθ απόφαςθ οποιαςδιποτε ελλθνικισ ι αλλοδαπισ αρμόδιασ
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αρχισ, ι ζχει αποκλειςτεί από οποιαδιποτε δθμόςια ι άλλθ διαδικαςία
απόκτθςθσ ι διαγωνιςτικι διαδικαςία ςτθν Ελλάδα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ
χϊρα λόγω υποβολισ πλαςτϊν πιςτοποιθτικϊν, εγγράφων ι δθλϊςεων.
4.1.2.3 Για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα Κριτιρια Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ, οι
Ρροςφορζσ των Υποψθφίων κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφονται
από τα αντιςτοίχωσ προβλεπόμενα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παροφςα
Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ.
Αναφορικά με τισ ανϊνυμεσ εταιρίεσ και τα νομικά πρόςωπα αντίςτοιχθσ νομικισ
μορφισ ςε διαφορετικζσ δικαιοδοςίεσ, οι λόγοι αποκλειςμοφ ςχετικά με τα
αδικιματα που αναφζρονται ανωτζρω υπό 4.1.2.1 ιςχφουν και για τον Ρρόεδρο του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο (όπου υφίςταται), με βάςθ
το καταςτατικό ι ιςοδφναμο ζγγραφο του νομικοφ προςϊπου. Για όλουσ τουσ
άλλουσ τφπουσ νομικϊν προςϊπων, το παραπάνω κριτιριο αποκλειςμοφ ιςχφει για
τον νόμιμο εκπρόςωπο ι τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του νομικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ
κοινοπραξίασ πρζπει επίςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ να αποδεικνφει τθ ςυμμόρφωςι
του με τα Κριτιρια Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.1.2.
4.2

Γλϊςςα

Θ επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πλθροφοριϊν και των
εγγράφων που περιζχονται ςτο VDR, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν κα
είναι θ ελλθνικι. Αποκλειςτικά για ςκοποφσ διευκόλυνςθσ, οριςμζνα ζγγραφα μπορεί να
διατίκενται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αναντιςτοιχίασ,
αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ του ελλθνικοφ και του αγγλικοφ κειμζνου, κα υπεριςχφει
το ελλθνικό κείμενο, εκτόσ εάν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά.
4.3

Τφποσ εγγράφων Ρροςφοράσ

(i)

Πλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτο Φάκελο Α' κα πρζπει να προςκομιςτοφν ςε
ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, που να επιτρζπει τθ μετατροπι και αποκθκευμζνα
ςε θλεκτρονικι ςυςκευι αποκικευςθσ (π.χ. δίςκο CD-ROM, DVD ι USB stick). Σε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε αναντιςτοιχίασ, αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ των
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υποβαλλόμενων εγγράφων ςε ζντυπθ μορφι και αυτϊν ςε θλεκτρονικι μορφι, αυτά
ςε ζντυπθ μορφι κα υπεριςχφουν.
(ii)

Τα ζγγραφα που περιζχονται ςτο Φάκελο Β' κα πρζπει να προςκομιςτοφν μόνο ςε
ζντυπθ μορφι.

(iii)

Πλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτον Φάκελο Α' πρζπει να είναι πρωτότυπα ι
επικυρωμζνα αντίγραφα/ακριβι αντίγραφα και, εφόςον ζχουν εκδοκεί από μθ
Ελλθνικζσ δθμόςιεσ αρχζσ, κα πρζπει να φζρουν Επιςθμείωςθ (Apostille) ςφμφωνα με
τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ τθσ 6θσ Οκτωβρίου 1961. Κατ' εξαίρεςθ, τα ζγγραφα τθσ
παραγράφου 5.1 κατωτζρω κα πρζπει να υποβλθκοφν μόνο ςε πρωτότυπα.

(iv)

Πλα τα ζγγραφα του Φακζλου Β' πρζπει να είναι πρωτότυπα.

(v)

Πλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτθν Ρροςφορά (ιτοι το περιεχόμενο του Φακζλου
Α' και του Φακζλου Β') πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ζγγραφα
που υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα πζραν τθσ Ελλθνικισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται
από Επίςθμθ Μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά, εκτόσ αν άλλωσ ορίηει το Ταμείο. Σε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε αναντιςτοιχίασ, αντίφαςθσ ι αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ
Επίςθμθσ Μετάφραςθσ ςτα Ελλθνικά και του πρωτότυπου κειμζνου, το πρωτότυπο
ζγγραφο κα υπεριςχφει εφόςον ζχει ςυνταχκεί ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Σε κάκε
περίπτωςθ, το Ταμείο δφναται να ηθτιςει ςε ςφντομθ προκεςμία τυχόν διευκρινίςεισ
ι/και νζα Επίςθμθ Μετάφραςθ.

4.4

Ζξοδα και δαπάνεσ του Διαγωνιςμοφ

(i)

Οι Υποψιφιοι κα καλφψουν οι ίδιοι τα ζξοδα και τισ δαπάνεσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο
Διαγωνιςμό.

(ii)

Οι Υποψιφιοι ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό με δικι τουσ ευκφνθ και θ ςυμμετοχι
τουσ δεν τουσ παρζχει ςε καμία περίπτωςθ οποιοδιποτε ζρειςμα για οποιαδιποτε
αξίωςθ αποηθμίωςθσ ι άλλθ απαίτθςθ κατά του Ταμείου ι/και των Συμβοφλων,
ακόμθ και ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ, ματαίωςθσ, αναβολισ, αναςτολισ ι παράταςθσ
του Διαγωνιςμοφ ι οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ των όρων του για οποιονδιποτε
λόγο.
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4.5

Μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ των Υποψθφίων

Μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ των Υποψθφίων ι μελϊν Υποψθφίων (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ
προςϊπων ι κοινοπραξίασ) ι/και ςτθν κατανομι των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ μεταξφ των
μελϊν Υποψθφίων (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ) κα επιτρζπονται μόνο
κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ζγκριςθσ του Ταμείου και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τον
προςυμβατικό ζλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 7.1 κατωτζρω. Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςυγκεκριμζνοσ Υποψιφιοσ και κάκε μζλοσ
αυτοφ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ) κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ
και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ και μετά τθν εν λόγω
μεταβολι. Ρροσ απόδειξθ των ανωτζρω, το Ταμείο δφναται να ηθτά κάκε αναγκαίο προσ
τοφτο ζγγραφο ι πλθροφορία, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια.
5.

Ρεριεχόμενο Ρροςφοράσ

5.1

Ρεριεχόμενο Φακζλου Α'

Ο Φάκελοσ Α' τθσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιζχει:
(i)

Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ποςοφ ευρϊ εκατόν πενιντα χιλιάδων (€150.000),
απευκυνόμενθ ςτο Ταμείο, θ οποία εκδίδεται από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα
Ιδρφματα που ζχουν το δικαίωμα να εκδίδουν εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςφμφωνα με τθ
νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα
ζχει διάρκεια ιςχφοσ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, αρχισ γενομζνθσ από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν ενϊ θ ιςχφσ τθσ κα δφναται να
παρατακεί για μια πρόςκετθ χρονικι περίοδο ζξι (6) μθνϊν, κατόπιν ςχετικισ
απόφαςθσ του Ταμείου που κα κοινοποιείται προσ τον Επιλζξιμο Επενδυτι είκοςι
(20) θμζρεσ προ τθσ λιξθσ τθσ αρχικισ περιόδου τθσ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι
Συμμετοχισ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα IΙΙ που επιςυνάπτεται ςτθ παροφςα.
Αντί Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ, ο Ενδιαφερόμενοσ δφναται να κατακζςει
υπζρ του Ταμείου το ωσ άνω ποςό των ευρϊ εκατόν πενιντα χιλιάδων (€150.000),
ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Ταμείου υπ' αρικ. 104/472293-02 - IBAN: GR96 0110
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1040 0000 1044 7229 302 - SWIFT CODE: ETHNGRAA, ο οποίοσ τθρείται ςτθν Εκνικι
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ωσ εγγφθςθ για τθ ςυμμόρφωςι του με τισ υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από τθ ςυμμετοχι του ςτον Διαγωνιςμό (θ «Εγγυθτικι Κατάκεςθ»), και
να υποβάλει εντόσ του Φακζλου Α' το αντίςτοιχο αποδεικτικό κατάκεςθσ. Θ
Εγγυθτικι Κατάκεςθ κα παραμείνει ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Ταμείου για
χρονικι περίοδο τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, αρχισ γενομζνθσ από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ Ρροςφορϊν, ενϊ θ κατάκεςι τθσ κα δφναται να παρατακεί
για μια πρόςκετθ χρονικι περίοδο ζξι (6) μθνϊν, κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ του
Ταμείου που κα κοινοποιείται προσ τον Επιλζξιμο Επενδυτι είκοςι (20) θμζρεσ προ
τθσ λιξθσ τθσ αρχικισ περιόδου κατάκεςθσ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι θ Εγγυθτικι Κατάκεςθ ανωτζρω κα επιςτραφεί
ςτον αντίςτοιχο Υποψιφιο ταυτόχρονα με τθν από μζρουσ του κατάκεςθ τθσ
Εγγυθτικισ Επιςτολισ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτθν παράγραφο 6.4 κατωτζρω.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι θ Εγγυθτικι Κατάκεςθ κα καταπίπτει υπζρ του
Ταμείου ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α)

ςε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ αποςφρει ι ανακαλζςει τθν Ρροςφορά του ι

μζροσ αυτισ για οποιονδιποτε λόγο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ, ι
(β)

ςε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ, για οποιοδιποτε λόγο, δεν προςκομίςει

Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.4 ι,
(γ)

εάν ο Υποψιφιοσ ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ,

οποιοδιποτε μζλοσ αυτοφ ι οποιοςδιποτε υπάλλθλοσ, αντιπρόςωποσ, εκπρόςωποσ,
βοθκόσ ι ςυνεργάτθσ τουσ προβεί ι αποπειρακεί να προβεί ςε οποιαδιποτε μθ
νόμιμθ ενζργεια με ςκοπό τθ νόκευςθ των αποτελεςμάτων ι τθσ διαδικαςίασ του
Διαγωνιςμοφ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ, θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ
πρζπει να εκδίδεται ι θ Εγγυθτικι Κατάκεςθ πρζπει να διενεργείται, από κοινοφ για
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ και να περιζχει το πλιρεσ
όνομα / επωνυμία και τθ διεφκυνςθ / ζδρα κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι τθσ
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κοινοπραξίασ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ κα διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και μόνο, και
κα υπόκειται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των δικαςτθρίων των Ακθνϊν, ςτθν
Ελλάδα. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που δεν εκδίδονται ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παραγράφου αυτισ, δεν κα γίνονται αποδεκτζσ, θ ςχετικι Ρροςφορά κα
απορρίπτεται και ο Υποψιφιοσ κα αποκλείεται.
(ii)

'Εγκυρο(-α) πιςτοποιθτικό(-ά) από αρμόδια(-εσ) δικαςτικι(-ζσ) ι διοικθτικι(- ζσ)
αρχι(ζσ), με θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ
Υποβολισ Ρροςφοράσ, με το/α οποίο/α πιςτοποιείται ότι ο Υποψιφιοσ δεν εμπίπτει
ςε κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτισ υποπαραγράφουσ
4.1.2.1 και 4.1.2.2 (α), (β), (γ) και (ςτ).

(iii)

Ζγκυρο πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από αρμόδια(-εσ) αρχι(- ζσ), με
θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ
Ρροςφοράσ, με το οποίο πιςτοποιείται ότι ο Υποψιφιοσ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι αςφάλιςθ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του (όπου ιςχφει).

(iv)

Ζγκυρο πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από αρμόδια φορολογικι αρχι,
με θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ
Ρροςφοράσ, με το οποίο πιςτοποιείται ότι ο Υποψιφιοσ ζχει εκπλθρϊςει τισ
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του (όπου ιςχφει). Σε
περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ διατθρεί υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα απαιτείται θ
προςκόμιςθ και ζγκυρου πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ από αρμόδια
φορολογικι αρχι, με θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ
Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ, με το οποίο πιςτοποιείται ότι ο Υποψιφιοσ ζχει
εκπλθρϊςει τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ ςτθ Ελλάδα

(v)

Ζγκυρα νομιμοποιθτικά ι νομιμοποίθςθ/ταυτοποίθςθ του Υποψθφίου: εταιρικά
ζγγραφα (ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων), από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ
ςφςταςθ και λειτουργία, κακϊσ και θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του Υποψθφίου (π.χ.
ιςχφον καταςτατικό, ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, πλθρεξοφςιο
ζγγραφο για τθν υπογραφι τθσ Ρροςφοράσ ι άλλα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν
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εκπροςϊπθςθ του Υποψθφίου) / αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ςε
περίπτωςθ φυςικϊν προςϊπων).
(vi)

Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο, απόφαςθ ι απόςπαςμα
απόφαςθσ του αρμόδιου εταιρικοφ οργάνου του Υποψθφίου, δυνάμει του οποίου
(α) αποφαςίηεται θ ςυμμετοχι του Υποψθφίου ςτο Διαγωνιςμό και θ υποβολι από
αυτόν Ρροςφοράσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ
Ρροςφοράσ, (β) αποφαςίηεται θ υπογραφι του Τελικοφ Σχεδίου Σφμβαςθσ
Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν, (γ) ςυνομολογείται ότι ο Υποψιφιοσ ζχει λάβει γνϊςθ
όλων των όρων τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ και ότι αποδζχεται
τουσ όρουσ αυτοφσ χωρίσ επιφφλαξθ, (δ) δθλϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ παραιτείται του
δικαιϊματόσ του να αξιϊςει αποηθμίωςθ κατά του Ταμείου, των εκπροςϊπων του,
των ςυνεργατϊν του, των υπαλλιλων του και των Συμβοφλων για οποιονδιποτε λόγο
και αιτία ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ και ιδιαίτερα ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
αναβολισ, ακφρωςθσ, ματαίωςθσ, αναςτολισ, επανάλθψθσ ι τροποποίθςθσ του
Διαγωνιςμοφ ι ακφρωςθσ του αποτελζςματόσ του και (ε) δθλϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ
αποδζχεται όλεσ τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ που είναι ςχετικζσ με οποιοδιποτε
ηιτθμα, το οποίο απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτον Διαγωνιςμό.
Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ είναι φυςικό πρόςωπο, υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμου 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από τον Υποψιφιο ι Εκπρόςωπό του ςε
θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ
Ρροςφοράσ και με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια δθμόςια αρχι
ι ςυμβολαιογράφο, με τθν οποία κα βεβαιϊνονται τα υπό (γ) ζωσ και (ε) ανωτζρω.
Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ είναι ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία, θ απόφαςθ
ι το απόςπαςμα απόφαςθσ του αρμόδιου εταιρικοφ οργάνου που αναφζρεται ςτθν
παροφςα παράγραφο κα πρζπει να υποβάλλεται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ
προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ ξεχωριςτά, υπογεγραμμζνθ προσ τοφτο από τον
Εκπρόςωπο εκάςτου μζλουσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ.

(vii)

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, τα ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που
αναφζρονται ανωτζρω ςτισ υποπαραγράφουσ (ii), (iii), (iv), (v) και (vi) κα πρζπει να
υποβάλλονται κατάλλθλα προςαρμοςμζνα όπου αυτό απαιτείται, ξεχωριςτά για
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κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ ανάλογα με το αν πρόκειται για
φυςικό ι νομικό πρόςωπο, για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ,
κακϊσ και ζγγραφθ ςυμφωνία για τθ ςφςταςθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ,
υπογεγραμμζνθ από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, ςτθν οποία
κα δθλϊνονται τα ςτοιχεία (πλιρεσ όνομα / επωνυμία και διεφκυνςθ / ζδρα) όλων
των μελϊν και το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν ζνωςθ προςϊπων /
κοινοπραξία, κα διορίηεται κοινόσ Εκπρόςωποσ ο οποίοσ κα εκπροςωπεί τθν ζνωςθ
προςϊπων / κοινοπραξία για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτον Διαγωνιςμό, και
κα γίνεται αποδεκτό ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ κα
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι του Ταμείου για τθν τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, που απορρζουν από τθ
ςυμμετοχι τθσ ςτον Διαγωνιςμό.
(viii)

Αντίγραφο του Τελικοφ Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν ςτα ελλθνικά,
μονογεγραμμζνο ςε κάκε ςελίδα από τον Υποψιφιο ι τον νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπο του Υποψθφίου. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, το
αντίγραφο του Τελικοφ Σχεδίου Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν μονογράφεται
από τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνουσ εκπροςϊπουσ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ
προςϊπων / κοινοπραξίασ.
Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα πιςτοποιθτικά που προβλζπονται ςτισ
υποπαραγράφουσ (ii), (iii), (iv) και (v) ανωτζρω, δεν εκδίδεται από αρμόδια αρχι, ο
Υποψιφιοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του νόμου 1599/1986,
υπογεγραμμζνθ από τον Εκπρόςωπο του Υποψθφίου ι τον ίδιο τον Υποψιφιο (ςε
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) ςε θμερομθνία μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ
Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ και με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από
αρμόδια δικαςτικι ι δθμόςια αρχι ι ςυμβολαιογράφο, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται
αφενόσ θ μθ ζκδοςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τθν αρμόδια αρχι και
αφετζρου το περιεχόμενο που απαιτείται από τθ ςχετικι υποπαράγραφο.

5.2

Ρεριεχόμενο Φακζλου Β'

Ο Φάκελοσ Β' τθσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιζχει:
Α.

Οικονομικι Ρροςφορά, θ οποία κα περιλαμβάνει το Οικονομικό Αντάλλαγμα ςε
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ευρϊ (€), ςφμφωνα με το Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ που παρατίκεται ςτο
Ραράρτθμα ΙV τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ. Οι Υποψιφιοι κα πρζπει να
ςυμπλθρϊςουν πλιρωσ και με ςαφινεια το Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ που
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να είναι ανζκκλθτθ, ανεπιφφλακτθ, ςαφισ, οριςμζνθ και
χωρίσ οποιουςδιποτε όρουσ, αιρζςεισ ι προχποκζςεισ, επί ποινι αποκλειςμοφ του
Υποψθφίου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ, θ Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να
υπογράφεται από τουσ Εκπροςϊπουσ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ προςϊπων /
κοινοπραξίασ και να περιζχει το πλιρεσ όνομα / επωνυμία και τθ διεφκυνςθ / ζδρα κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ.
Β.

Επιςτολι Εξαςφαλιςμζνων Κεφαλαίων, προσ απόδειξθ τθσ δυνατότθτασ του

Υποψθφίου να χρθματοδοτιςει το Οικονομικό Αντάλλαγμα, ςφμφωνα με υπόδειγμα που κα
γνωςτοποιθκεί ςτουσ Ενδιαφερόμενουσ Επενδυτζσ ςε εφλογο χρόνο πριν τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ Ρροςφοράσ.
6.

Ζλεγχοσ και Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν

6.1

Γενικοί Προι

Ο ζλεγχοσ των Ρροςφορϊν των Υποψθφίων κα διενεργθκεί ςε δφο (2) ςτάδια. Κατά τον
ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν, το Ταμείο κα επικουρείται και κα υποςτθρίηεται
από τουσ Συμβοφλουσ.
6.2

Ρρϊτο ςτάδιο

(i)

Κατά το πρϊτο ςτάδιο κα ελεγχκεί από το Ταμείο θ προςικουςα υποβολι των
Ρροςφορϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.6 ανωτζρω. Εντόσ ευλόγου χρόνου από
τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν και του Φακζλου Α', το Ταμείο κα
ελζγξει τα ζγγραφα όλων των Φακζλων Α' που υποβλικθκαν, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ, προκειμζνου να
επιβεβαιωκεί θ ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ
Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ.

(ii)

Σε περίπτωςθ που Υποψιφιοσ δεν υπζβαλε όλα τα ζγγραφα ι υπζβαλε ζγγραφα που
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δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ
ι υπζβαλε ζγγραφα επί των οποίων απαιτοφνται διευκρινίςεισ, το Ταμείο δφναται να
επιτρζψει ςτον εν λόγω Υποψιφιο να υποβάλει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα (με
εξαίρεςθ τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, θ μθ υποβολι τθσ οποίασ οδθγεί ςε
αποκλειςμό του εν λόγω Υποψθφίου χωρίσ δυνατότθτα ςυμπλθρωματικισ
υποβολισ), να διορκϊςει ι να διευκρινίςει τα ζγγραφα που περιζχονται ςτον Φάκελο
Α' μζςα ςε ςφντομθ προκεςμία, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ,
τθσ αποφυγισ των διακρίςεων και τθσ διαφάνειασ. Σε περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ
δεν ςυμπλθρϊςει, διορκϊςει ι παράςχει διευκρινίςεισ για τα ζγγραφα του Φακζλου
Α', κατόπιν του ςχετικοφ αιτιματοσ του Ταμείου, τότε το Ταμείο κα δφναται να τον
αποκλείςει και δεν κα επιτρζπεται αυτόσ να ςυμμετάςχει ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ (αποςφράγιςθ των Φακζλων Β'), ενϊ ο Φάκελοσ Β' τθσ
Ρροςφοράσ του κα επιςτρζφεται ςε αυτόν ςφραγιςμζνοσ. Mετά τον ζλεγχο των
ανωτζρω εγγράφων, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου κα εκδίδει απόφαςθ θ
οποία κα ορίηει τουσ Υποψθφίουσ που πλθροφν τα Κριτιρια Επιλογισ («Επιλζξιμοι
Επενδυτζσ») και κα προκρίνει αυτοφσ ςτο επόμενο ςτάδιο.
6.3

Δεφτερο ςτάδιο

Κατά το δεφτερο ςτάδιο, οι Φάκελοι Β' των Ρροςφορϊν των Επιλζξιμων Επενδυτϊν κα
αποςφραγιςτοφν ενϊπιον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου. Κατά τθν αποςφράγιςθ
του Φακζλου Β' των Ρροςφορϊν των Επιλζξιμων Επενδυτϊν, κα ελεγχκοφν οι Οικονομικζσ
Ρροςφορζσ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ.
6.4

Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ

(i)

Μοναδικό κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν κα είναι το
υψθλότερο Οικονομικό Αντάλλαγμα ςε όρουσ παροφςασ αξίασ. Θ Οικονομικι
Ρροςφορά κάκε Επιλζξιμου Επενδυτι κα είναι δεςμευτικι και το αντίςτοιχο
Οικονομικό Αντάλλαγμα κα περιλθφκεί ςτθ Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν που
κα υπογραφεί.

(ii)

Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν,
κα καταρτιςτεί Ρίνακασ Κατάταξθσ των Επιλζξιμων Επενδυτϊν κατά φκίνουςα ςειρά,
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με βάςθ τισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ τουσ.
(iii)

Σε περίπτωςθ που, κατά τθν εξζταςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, προκφψει ότι το
ίδιο υψθλότερο Οικονομικό Αντάλλαγμα ζχει προςφερκεί από δφο ι περιςςότερουσ
Επιλζξιμουσ Επενδυτζσ (ιςόποςεσ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ), τότε οι αντίςτοιχοι
Επιλζξιμοι Επενδυτζσ κα κλθκοφν να υποβάλουν ξανά Οικονομικζσ Ρροςφορζσ. Σε
περίπτωςθ που οι νζεσ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ είναι ιςόποςεσ, τότε θ διαδικαςία κα
επαναλαμβάνεται ζωσ ότου κατατεκεί μία μοναδικι υψθλότερθ Οικονομικι
Ρροςφορά.

(iv)

Ο Ρίνακασ Κατάταξθσ των Επιλζξιμων Επενδυτϊν κα εγκρικεί από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο του Ταμείου με ςχετικι απόφαςι του, θ οποία κα κοινοποιθκεί ςε όλουσ
τουσ Επιλζξιμουσ Επενδυτζσ. Μετά τθν ζγκριςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ, το Διοικθτικό
Συμβοφλιο του Ταμείου κα καλζςει τον Επιλζξιμο Επενδυτι που ζχει καταταγεί ςτθ
πρϊτθ (1θ) κζςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ να προςκομίςει, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςισ του, Εγγυθτικι Επιςτολι
Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ, φψουσ ευρϊ τριακοςίων χιλιάδων (€300.000) για το
Ακίνθτο, απευκυνόμενθ ςτο Ταμείο και εκδοκείςα από ζνα ι περιςςότερα Επιλζξιμα
Ιδρφματα.
Με αυτιν το/τα Επιλζξιμα Ιδρφματα κα πρζπει να δεςμεφονται ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα ότι κα καταςτιςουν το εν λόγω ποςό του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ
διακζςιμο ςτον Επιλζξιμο Επενδυτι κατά τθν Θμερομθνία Καταβολισ του
Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ, εφόςον αυτόσ ζχει καταςτεί Ρλειοδότθσ. Σε περίπτωςθ
ζνωςθσ

προςϊπων

ι

κοινοπραξίασ,

θ

Εγγυθτικι

Επιςτολι

Οικονομικοφ

Ανταλλάγματοσ κα πρζπει να εκδοκεί από κοινοφ για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ
προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ και κα πρζπει να αναφζρει τισ πλιρεισ επωνυμίεσ και
τισ διευκφνςεισ εκάςτου μζλουσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ κα ζχει ιςχφ ζξι (6) μθνϊν, αρχισ
γενομζνθσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ, κατά τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ, ενϊ θ ιςχφσ τθσ κα δφναται να παρατακεί για μια πρόςκετθ χρονικι
περίοδο ζξι (6) μθνϊν, κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ του Ταμείου που κα κοινοποιείται
προσ τον Επιλζξιμο Επενδυτι είκοςι (20) θμζρεσ προ τθσ λιξθσ τθσ αρχικισ περιόδου
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τθσ και, μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω πρόςκετθσ εξάμθνθσ περιόδου, κα
δφναται να παρατακεί μζχρι τθν Θμερομθνία Καταβολισ του Οικονομικοφ
Ανταλλάγματοσ, κατόπιν ςυμφωνίασ του Ταμείου και του Ρλειοδότθ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ κα πρζπει να περιζχει
τουλάχιςτον τα ακόλουκα:
(α)

τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,

(β)

τον εκδότθ,

(γ)

τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του Ταμείου, ωσ δικαιοφχου,

(δ)

τον αρικμό τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ,

(ε)

το ποςό που καλφπτει θ Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ

ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ,
(ςτ)

τθν πλιρθ εταιρικι επωνυμία και ζδρα του Υποψθφίου ι όλων των μελϊν του,

ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ, για λογαριαςμό του οποίου
εκδίδεται,
(η)

αναφορά ςτθ Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν και τθν Ρροςφορά του,

κακϊσ και ότι αποτελεί Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ,
(θ)

επιβεβαίωςθ ότι θ Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ

παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, κακϊσ επίςθσ και ότι ο εκδότθσ παραιτείται
από τισ ενςτάςεισ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, και από οποιαδιποτε άλλθ ζνςταςθ
μπορεί να ζχει ο πρωτοφειλζτθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μθ-προςωποπαγϊν
ενςτάςεων και εκείνων που απορρζουν από τα άρκρα 852-855, 862-864 και 866-869
του Ελλθνικοφ Αςτικοφ Κϊδικα,
(κ)

επιβεβαίωςθ

ότι

το

ποςό

τθσ

Εγγυθτικισ

Επιςτολισ

Οικονομικοφ

Ανταλλάγματοσ είναι ςτθ διάκεςθ του Ταμείου και ότι κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά,
κακ' υπόδειξθ του Ταμείου, εντόσ τριϊν (3) Εργαςίμων Θμερϊν από τθ λιψθ απλισ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το Ταμείο, χωρίσ οποιαδιποτε ζνςταςθ ι αμφιςβιτθςθ
από τθν πλευρά του εκδότθ και χωρίσ διερεφνθςθ των λόγων του αιτιματοσ αυτοφ,
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(ι)

επιβεβαίωςθ ότι ο εκδότθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Οικονομικοφ

Ανταλλάγματοσ δφναται να απαιτθκεί να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ αυτισ για
μια περίοδο ζξι (6) μθνϊν, κατόπιν απλοφ ζγγραφου αιτιματοσ από το Ταμείο, το
οποίο κα ζχει υποβλθκεί ςτον Υποψιφιο είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω πρόςκετθσ εξάμθνθσ περιόδου και
κατόπιν ςυμφωνίασ του Ταμείου και του Ρλειοδότθ, θ ιςχφσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ
Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ δφναται να παρατακεί μζχρι τθν Θμερομθνία Καταβολισ
του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ κα πρζπει να διζπεται μόνο από
το Ελλθνικό Δίκαιο και να υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων
των Ακθνϊν. Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ, θ οποία κακορίηει ότι
διζπεται από δίκαιο διαφορετικό από το Ελλθνικό Δίκαιο ι υπόκειται ςτθν
αρμοδιότθτα άλλων δικαςτθρίων και όχι των Δικαςτθρίων των Ακθνϊν, δεν κα
γίνεται αποδεκτι.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ κα επιςτρζφεται ςτον Ρλειοδότθ
κατά τθν Θμερομθνία Καταβολισ του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ.
Σε περίπτωςθ που ο Επιλζξιμοσ Επενδυτισ που ζχει καταταγεί ςτθ πρϊτθ (1θ) κζςθ
του Ρίνακα Κατάταξθσ, προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ
Ανταλλάγματοσ εντόσ τθσ πενκιμερθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ανωτζρω, κα
επιςτραφεί ςε αυτόν θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι/και θ Εγγυθτικι Κατάκεςθ.
Σε περίπτωςθ που ο Επιλζξιμοσ Επενδυτισ που ζχει καταταγεί ςτθ πρϊτθ (1θ) κζςθ
του Ρίνακα Κατάταξθσ δεν προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ
Ανταλλάγματοσ εντόσ τθσ πενκιμερθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ανωτζρω, τότε κα
καταπίπτει υπζρ του Ταμείου θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι/και θ Εγγυθτικι
Κατάκεςθ του εν λόγω Επιλζξιμου Επενδυτι, και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του
Ταμείου κα δικαιοφται να καλζςει τον Επιλζξιμο Επενδυτι που ζχει καταταγεί ςτθ
δεφτερθ (2θ) κζςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ να προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι
Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ, εντόσ ςχετικισ πενκιμερθσ προκεςμίασ. Με τθν
προςκόμιςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ από τον
Επιλζξιμο Επενδυτι που ζχει καταταγεί ςτθ δεφτερθ (2θ) κζςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ,
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κα επιςτραφεί ςε αυτόν θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι/και θ Εγγυθτικι
Κατάκεςθ.
Σε περίπτωςθ που ο Επιλζξιμοσ Επενδυτισ που ζχει καταταγεί ςτθ δεφτερθ (2θ) κζςθ
του Ρίνακα Κατάταξθσ δεν προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ
Ανταλλάγματοσ εντόσ τθσ πενκιμερθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ανωτζρω, κα
καταπίπτει υπζρ του Ταμείου θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ι/και θ Εγγυθτικι
Κατάκεςθ.
6.5

Ανακιρυξθ Ρλειοδότθ

(i)

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ από τον
Επιλζξιμο Επενδυτι που ζχει καταταγεί ςτθ πρϊτθ (1θ) κζςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ,
το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου κα ανακθρφςςει τον Ρλειοδότθ. Θ απόφαςθ
αυτι κα κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ Επιλζξιμουσ Επενδυτζσ. Σε περίπτωςθ
ανακιρυξθσ Ρλειοδότθ, οι Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των υπολοίπων Επιλζξιμων
Επενδυτϊν ςτο ςφνολό τουσ κα παραμζνουν δεςμευτικζσ και ςε ιςχφ μζχρι τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν από τον Ρλειοδότθ.

(ii)

Σε περίπτωςθ που ο Επιλζξιμοσ Επενδυτισ που ζχει καταταγεί ςτθ πρϊτθ (1 θ) κζςθ
του Ρίνακα Κατάταξθσ δεν προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ
Ανταλλάγματοσ και, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του
Ταμείου, προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ ο
Επιλζξιμοσ Επενδυτισ που ζχει καταταγεί ςτθ δεφτερθ (2θ) κζςθ του Ρίνακα
Κατάταξθσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου δικαιοφται να ανακθρφςςει αυτόν
ωσ Ρλειοδότθ. Σε περίπτωςθ που ουδείσ εκ των Επιλζξιμων Επενδυτϊν που ζχουν
καταταγεί ςτθν πρϊτθ (1θ) και δεφτερθ (2θ) κζςθ του Ρίνακα Κατάταξθσ δεν
προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ, το Διοικθτικό
Συμβοφλιο κα δικαιοφται να κθρφξει άγονο τον Διαγωνιςμό, οπότε κα επιςτρζφονται
όλεσ οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ ι/και οι Εγγυθτικζσ Κατακζςεισ ςτουσ
Επιλζξιμουσ Επενδυτζσ.

(iii)

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του Ρλειοδότθ με τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 7.3 κατωτζρω, ο Ρλειοδότθσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ
Εγγυθτικι Επιςτολι Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ κα καταπίπτει υπζρ του Ταμείου. Ο
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επόμενοσ Επιλζξιμοσ Επενδυτισ ςτον Ρίνακα Κατάταξθσ κα προςκλθκεί από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου να προςκομίςει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι
Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ, οπότε με τθν προςκόμιςι τθσ κα ανακθρυχκεί αυτόσ
Ρλειοδότθσ και κα κλθκεί να προβεί ςτθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ
Μετοχϊν και ςτθν καταβολι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ που ζχει προςφζρει,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7. Αν θ προαναφερκείςα διαδικαςία αποτφχει με τουσ
δφο (2) πρϊτουσ Επιλζξιμουσ Επενδυτζσ του Ρίνακα Κατάταξθσ, ο Διαγωνιςμόσ κα
ακυρωκεί.
(iv)

Εφόςον το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου αποφαςίςει, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ
του, ότι καμία από τισ Ρροςφορζσ που υποβλικθκαν, δεν είναι ικανοποιθτικι,
δφναται να κθρφξει άγονο τον Διαγωνιςμό.

7.

Υπογραφι Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν

7.1

Μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των ενεργειϊν που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 6.1
ζωσ 6.5 (i) ανωτζρω και τθν ανακιρυξθ του Ρλειοδότθ, και πριν από τθν υπογραφι
τθσ, θ Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν κα υποβλθκεί ςτο αρμόδιο Κλιμάκιο του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου για προςυμβατικό ζλεγχο, ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 4 του
Ν. 3986/2011, όπωσ ιςχφει.

7.2

Θ υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν κα πραγματοποιθκεί μετά τθ
κετικι ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο όπωσ
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 7.1 ανωτζρω, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ του
Ταμείου προσ τον Ρλειοδότθ.

7.3

Με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ Μετοχϊν ι μετά τθν ικανοποίθςθ
των αναβλθτικϊν αιρζςεων που τυχόν προβλζπονται ςε αυτιν, ο Ρλειοδότθσ κα
απαιτθκεί να καταβάλει το Οικονομικό Αντάλλαγμα ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που
κα υποδείξει το Ταμείο, όπωσ κα κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ
Μετοχϊν.

8.

Ανακοίνωςθ Νομικοφ Ρεριεχομζνου

8.1

Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε να αναβάλει ι να ακυρϊςει
οποτεδιποτε τον Διαγωνιςμό και να τροποποιιςει τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ
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Ρροςφοράσ, το χρονοδιάγραμμα και τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του Διαγωνιςμοφ
ι να επαναλάβει τον Διαγωνιςμό, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, και χωρίσ να φζρει
καμία ευκφνθ ζναντι των Ενδιαφερόμενων, των Υποψθφίων, των Επιλζξιμων
Επενδυτϊν ι/και τρίτων.
8.2

Οι Υποψιφιοι ςυμμετζχουν ςτον Διαγωνιςμό με δικό τουσ κίνδυνο και ευκφνθ ωσ
προσ τθ ςυμμετοχι τουσ, από δε τθ ςυμμετοχι τουσ αυτι δεν απορρζει κανζνα
δικαίωμα να απαιτιςουν αποηθμίωςθ ι οποιοδιποτε άλλο δικαίωμα, πζραν αυτϊν
που κακορίηονται ςτθν παροφςα.

8.3

Θ ςυμμετοχι ενόσ Υποψθφίου ςτον Διαγωνιςμό αποτελεί απόδειξθ ότι ο Υποψιφιοσ
ζχει αναγνϊςει και κατανοιςει τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ και τα
Ραραρτιματά τθσ, αναγνωρίηει τθ νομιμότθτα αυτϊν, αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ και των
Ραραρτθμάτων τθσ και αναγνωρίηει ότι ζχει πλιρθ γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν,
των κανονιςμϊν και του ςυμβατικοφ και οργανωτικοφ πλαιςίου τθσ λειτουργίασ του
Ταμείου, κακϊσ και των απαιτιςεων τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ.

8.4

Τυχόν μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ και των
Ραραρτθμάτων τθσ ι τυχόν μθ παροχι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν δφναται να
κεωρθκεί από το Ταμείο, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, ωσ επαρκισ λόγοσ για τθν
απόρριψθ Ρροςφοράσ.

8.5

Το Ταμείο ι οι Σφμβουλοι ι οποιοςδιποτε εκπρόςωποσ, υπάλλθλοσ, ςτζλεχοσ ι
ςυνεργάτθσ του Ταμείου ι των Συμβοφλων δεν φζρουν οφτε και κα φζρουν ςτο
μζλλον καμία ευκφνθ ι υποχρζωςθ για οποιοδιποτε ςφάλμα ι ανακρίβεια ι
παράλειψθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ και των Ραραρτθμάτων
τθσ και γενικά κάκε εγγράφου ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ.

8.6

Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ δεν προορίηεται να αποτελζςει τθ
βάςθ για οποιαδιποτε επενδυτικι απόφαςθ ι πρόταςθ επζνδυςθσ από το Ταμείο ι
οποιονδιποτε από τουσ Συμβοφλουσ και δεν ςυνιςτά επενδυτικι ςυμβουλι από το
Ταμείο ι από οποιονδιποτε από τουσ Συμβοφλουσ. Κάκε πρόςωπο, ςτθ διάκεςθ του
οποίου τίκεται θ Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ, κα πρζπει να προβεί ςτθ δικι
του ανεξάρτθτθ αξιολόγθςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ, το αντικείμενο
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του Διαγωνιςμοφ και τθσ Συναλλαγισ κατόπιν ζρευνασ και λιψθσ επαγγελματικϊν
ςυμβουλϊν, όπωσ το πρόςωπο αυτό κα κρίνει ςκόπιμο.
8.7

Οι Υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν ότι θ εκνικι νομοκεςία, το φορολογικό
κακεςτϊσ, θ νομοκεςία τθσ ΕΕ και οι ςυνκικεσ που ιςχφουν κατά το χρόνο του
Διαγωνιςμοφ και τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ Συναλλαγι μπορεί να τροποποιθκοφν.

8.8

Πλεσ οι Ρροςφορζσ, μετά τθν παραλαβι τουσ από το Ταμείο, ςυνιςτοφν περιουςία
του Ταμείου. Οι Υποψιφιοι παρζχουν ςτο Ταμείο το δικαίωμα να αναπαράγει και να
αποκαλφπτει τισ Ρροςφορζσ, για οποιονδιποτε ςκοπό ςχετίηεται με τθν πλιρωςθ των
κεςμοκετθμζνων υποχρεϊςεϊν του.

8.9

Το Ταμείο μπορεί να κλθκεί να αποκαλφψει πλθροφορίεσ που κατζχει,
ανταποκρινόμενο ςε αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν, με τθν επιφφλαξθ τυχόν
ςχετικϊν εξαιρζςεων. Το Ταμείο μπορεί να υποχρεωκεί να αποκαλφψει οριςμζνεσ
πλθροφορίεσ ι/και ζγγραφα ςχετικά με τισ Ρροςφορζσ ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο ςτα
πλαίςια των εξουςιϊν και προνομίων του τελευταίου ι ςτα πλαίςια των νόμιμων
δραςτθριοτιτων των ςτελεχϊν του, κακϊσ επίςθσ και ενϊπιον δικαςτθρίων κατά τθ
διάρκεια δικαςτικισ διαδικαςίασ ι ςε οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι φορζα ςε
ςχζςθ με τθν εκπλιρωςθ των κεςμοκετθμζνων υποχρεϊςεϊν του.

8.10

Τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν ςτθν Ελλάδα κα ζχουν αποκλειςτικι δικαιοδοςία ςχετικά
με

οποιεςδιποτε

διαφορζσ

τυχόν

ανακφψουν

από

τον

Διαγωνιςμό,

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, ενϊ εφαρμοςτζο επ' αυτϊν κα
είναι το Ελλθνικό δίκαιο.
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ΡΑΑΤΘΜΑ I
ΟΟΙ ΧΘΣΘΣ VDR
ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΘΣΘ ΤΟΥ VDR ΑΡΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΟΥΣ ΧΘΣΘΣ VDR
1.

Χριςθ του VDR

1.1.

Οι παρόντεσ όροι χριςθσ («Προι Χριςθσ») ρυκμίηουν τθ χριςθ του VDR («VDR»), που
παρζχεται από το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. (το
«Ταμείο») προσ τουσ Ενδιαφερόμενουσ και τουσ ςυμβοφλουσ τουσ ςχετικά με τθν
αξιοποίθςθ του Ακινιτου Ρόρτο Χζλι και κα πρζπει να διαβάηονται ςε ςυνδυαςμό
με τθ Συμφωνία Χριςθσ, θ οποία ςυνάπτεται με τθν επιτυχι για πρϊτθ φορά είςοδο
ςτο VDR. Οι όροι με κεφαλαία που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ Προυσ Χριςθσ ζχουν τθν
ζννοια που τουσ αποδίδεται ςτθν από 23.12.2015 Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ.

1.2.

Το Ταμείο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να τροποποιιςει τουσ παρόντεσ Προυσ Χριςθσ
υπό τθν προχπόκεςθ γνωςτοποίθςθσ.

1.3.

Για να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςτο VDR ςε οποιοδιποτε πρόςωπο (πρόςωπα),
παρακαλείςτε να προςκομίςετε κατάλογο των εν λόγω προςϊπων ςτον/ςτθν:

κα. Αμαλία Μιςαθλίδθ
Τράπεηα Ρειραιϊσ
Email: depos@piraeusbank.gr
Tel: +30 210 33 35 783

κ. Ανδρζασ Μπότοσ
Ρειραιϊσ Real Estate Α.Ε.
Email: depos@piraeusbank.gr
Tel: +30 210 7728 490

Fax: +30 210 33 35 350

Fax: +30 210 7728 430

1.4.

Ο εν λόγω κατάλογοσ πρζπει να προςδιορίηει το πλιρεσ όνομα του προςϊπου για το
οποίο ηθτείται θ πρόςβαςθ ςτο VDR, το όνομα του Ενδιαφερόμενου, τον αρικμό
τθλεφϊνου τουσ κακϊσ και τθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ.

1.5.

Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια, να
αρνθκεί ι να αφαιρζςει ι να περιορίςει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ οποιουδιποτε
προςϊπου ςτο VDR.

1.6.

Το Ταμείο ζχει ηθτιςει από τον Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο τον ςυντονιςμό, εκ
μζρουσ του Ταμείου, για τθν χοριγθςθ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτο VDR προσ
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τουσ Ενδιαφερόμενουσ και τουσ εκπροςϊπουσ τουσ που ςυμμετζχουν ςτον
Διαγωνιςμό. Κανζνασ άλλοσ δεν ζχει τθν εξουςία να επιτρζψει τθν πρόςβαςθ ςτο
VDR. Τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ μπορεί να ανακλθκοφν ανά πάςα ςτιγμι, είτε
κατόπιν προθγοφμενθσ γνωςτοποίθςθσ είτε όχι.
2.

Εμπιςτευτικότθτα

Σασ υπενκυμίηουμε ότι όλα τα ζγγραφα και οι πλθροφορίεσ όπου ζχετε πρόςβαςθ όταν
επιςκζπτεςκε το VDR υπόκεινται ςτθ Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ που υπογράφεται από τον
Ενδιαφερόμενο που εκπροςωπείτε («Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ»). Συμφωνείτε και
αναγνωρίηετε ότι είςτε ενιμεροι για τισ διατάξεισ τθσ Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ και
επιβεβαιϊνετε ότι κα ςυμμορφωκείτε με τισ εν λόγω διατάξεισ. Με τθν επιφφλαξθ τθσ
Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ, ςυμφωνείτε ότι κα διατθριςετε τισ πλθροφορίεσ που
περιζχονται ςτο VDR ωσ εμπιςτευτικζσ και ότι δεν κα αποκαλφψετε καμία από τισ
πλθροφορίεσ, εκτόσ αν επιτρζπεται ρθτά από τθ Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ.
3.

Εγγυιςεισ

3.1.

Αναγνωρίηετε ότι οι πλθροφορίεσ ςτο VDR («Ρλθροφορίεσ») ζχουν ςχεδιαςτεί για να
ςασ βοθκιςουν να κάνετε τθ δικι ςασ αξιολόγθςθ τθσ Συναλλαγισ και οφτε το Ταμείο
οφτε οι Σφμβουλοι (οφτε κανζνασ από τουσ αντίςτοιχουσ Διευκυντζσ, τα ςτελζχθ, τουσ
εργαηομζνουσ, τουσ αντιπροςϊπουσ ι τουσ επαγγελματικοφσ ςυμβοφλουσ αυτϊν)
υποδεικνφουν ι εγγυϊνται ότι αυτζσ οι Ρλθροφορίεσ περιζχουν όλα τα πικανά
ςτοιχεία ι ότι το VDR περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που κα μποροφςαν να είναι
επικυμθτζσ ι να απαιτοφνται, προκειμζνου θ Συναλλαγι να αξιολογθκεί κατάλλθλα.
Θ πρόςβαςθ και θ παροχι των Ρλθροφοριϊν δεν αποτελεί προςφορά για τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ και οι Ρλθροφορίεσ δεν μποροφν να αποτελζςουν τθ βάςθ καμίασ
ςυμφωνίασ.

3.2.

Αναγνωρίηετε ότι οφτε το Ταμείο οφτε οι Σφμβουλοι (οφτε κανζνασ από τουσ
αντίςτοιχουσ διευκυντζσ, τα ςτελζχθ, τουσ εργαηομζνουσ, τουσ αντιπροςϊπουσ ι
τουσ επαγγελματικοφσ ςυμβοφλουσ αυτϊν) προβαίνουν ςε οποιαδιποτε διλωςθ ι
εγγφθςθ, ρθτι ι ςιωπθρι, ςχετικά με τθν ορκότθτα, τθν πλθρότθτα ι τθν ενθμζρωςθ
των Ρλθροφοριϊν και ότι δεν κα ευκφνονται ςε καμία περίπτωςθ για οποιαδιποτε
χριςθ ι υποςτιριξθ για οποιαδιποτε Ρλθροφορία. Ειδικότερα, οφτε το Ταμείο οφτε
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οι Σφμβουλοι (οφτε κανζνασ από τουσ αντίςτοιχουσ διευκυντζσ, τα ςτελζχθ, τουσ
εργαηομζνουσ, τουσ αντιπροςϊπουσ ι τουσ επαγγελματικοφσ ςυμβοφλουσ αυτϊν):
3.2.1.

Ρροβαίνουν ςε οποιαδιποτε διλωςθ ι εγγφθςθ, ρθτι ι ςιωπθρι, ςχετικά με

τθν επάρκεια, τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθν ενθμζρωςθ των Ρλθροφοριϊν ι
οποιαςδιποτε άλλθσ προφορικισ ι άλλθσ επικοινωνίασ, ςχετικά με τισ Ρλθροφορίεσ,
ι
3.2.2.

Ζχουν / φζρουν οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι οποιουδιποτε προςϊπου, που

προκφπτει από τθ χριςθ από το πρόςωπο αυτό ι από το γεγονόσ ότι βαςίςτθκε ςε
οποιαδιποτε Ρλθροφορία ι οποιαδιποτε προφορικι ι άλλθ επικοινωνία ςχετικά με
αυτζσ τισ Ρλθροφορίεσ (με τθν προχπόκεςθ ότι κανζνασ όροσ των παρόντων Πρων
Χριςθσ δεν αποκλείει ι περιορίηει τθν ευκφνθ από απάτθ).
3.2.3.

Θ πλειοψθφία των Ρλθροφοριϊν που περιζχονται ςε VDR είναι ςτθν ελλθνικι

γλϊςςα, και ςτθν περίπτωςθ που ζχουν παραςχεκεί μεταφράςεισ αυτϊν των
Ρλθροφοριϊν, δεν παρζχεται καμία ζνδειξθ ι εγγφθςθ ςχετικά με τθν ακρίβεια ι τθν
πλθρότθτα των εν λόγω μεταφράςεων από το Ταμείο ι από τουσ Εκπροςϊπουσ του ι
από τουσ Συμβοφλουσ και καμία ευκφνθ ακόμα και από αμζλεια δεν είναι ι δεν κα
γίνει αποδεκτι για τυχόν λάκθ, παραλιψεισ ι ανακρίβειεσ.
3.2.4.

Οι Ρλθροφορίεσ μποροφν να ενθμερωκοφν, να ανακεωρθκοφν ι να

τροποποιθκοφν χωρίσ προειδοποίθςθ. Οι Ρλθροφορίεσ δεν ζχουν επιβεβαιωκεί από
το Ταμείο ι τουσ Συμβοφλουσ. Κακιςτϊντασ διακζςιμεσ τισ Ρλθροφορίεσ, καμία
υποχρζωςθ δεν ζχει λθφκεί για παροχι τυχόν πρόςκετων Ρλθροφοριϊν, ι για
ενθμζρωςθ ι διόρκωςθ τυχόν ανακριβειϊν που κα μποροφςαν να εντοπιςτοφν ςε
οποιαδιποτε Ρλθροφορία.
4.

Συμμόρφωςθ

4.1.

Ρρζπει να ςυμμορφϊνεςτε με όλουσ τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ κατά
τθν πρόςβαςθ ςτο VDR και τθ χριςθ των Ρλθροφοριϊν. Δεν κα πρζπει να ειςάγετε
κανζνα λογιςμικό ιϊν «TrojanHorse», «softwareworm» ι οποιοδιποτε άλλο
καταςτροφικό κϊδικα ςτο VDR ι ςτα ςυςτιματα ςτα οποία βαςίηεται το VDR και
γενικά οτιδιποτε κα μποροφςε να προκαλζςει πρόβλθμα ςτθ λειτουργία και τθ
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αςφάλεια του VDR και των ςυςτθμάτων ςτα οποία βρίςκεται το VDR.
4.2.

Δεν κα πρζπει να ανεβάηετε/δθμοςιεφετε οποιαδιποτε πλθροφορία ι υλικό ςτο VDR,
οφτε να δθμιουργείτε ςυνδζςμουσ (links) του VDR με οποιαδιποτε πλθροφορία ι
υλικό, τα οποία παραβιάηουν ι μποροφν να παραβιάςουν τυχόν δικαιϊματα
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων.

4.3.

Εάν ζχετε ςυνδεκεί ςε ιςτοςελίδα του VDR ι διαβάςετε ζγγραφο ι πλθροφορία που
γνωρίηετε ι υποψιάηεςτε ότι δεν ζχετε πρόςβαςθ, πρζπει να εξζλκετε αμζςωσ από
τθν ιςτοςελίδα, να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα όλων των ςχετικϊν εγγράφων και
πλθροφοριϊν και να ενθμερϊςετε τθν Αρχειοκικθ Α.Ε. Δεν κα πρζπει να
αποκαλφψετε / γνωςτοποιιςετε το γεγονόσ ι το ζγγραφο ι τθν πλθροφορία που
ελιφκθ με αυτόν τον τρόπο ςε κανζνα πρόςωπο ι οργανιςμό.

5.

Ρροφυλάξεισ Αςφαλείασ

5.1.

Δεν επιτρζπεται να ςυνδεκείτε με το VDR από δθμόςιουσ χϊρουσ, όπου το ευρφ
κοινό μπορεί να ζχει πρόςβαςθ.

5.2.

Πταν μετακινείςτε μακριά (ακόμθ και για μικρό χρονικό διάςτθμα) από τον
υπολογιςτι ι οποιαδιποτε άλλθ ςυςκευι που χρθςιμοποιείτε για πρόςβαςθ ςτο
VDR, κα πρζπει να βεβαιωκείτε ότι ο υπολογιςτισ ι θ ςυςκευι ζχει κλειδωκεί με τθ
χριςθ κωδικοφ, ο οποίοσ είναι γνωςτόσ και προςβάςιμοσ μόνο ςε εςάσ και ςτο
εςωτερικό ςασ τμιμα υποςτιριξθσ δεδομζνων (data support department).

5.3.

Θα πρζπει να διατθριςετε ςε αςφαλζσ μζροσ όλα τα ζγγραφα με πλθροφορίεσ, που
προζρχονται από το VDR.

5.4.

Ζγγραφα που περιζχονται ςτο VDR δεν μπορεί να αντιγραφοφν ςτο ςφνολό τουσ ςε
οποιαδιποτε νομικι ι άλλθ ζκκεςθ.

5.5.

Στο τζλοσ κάκε πρόςβαςθσ ςτο VDR, κα πρζπει να εξζρχεςτε (log-off) του VDR και να
κλείνετε το παράκυρο του προγράμματοσ περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο (internet
browser window).

5.6.

Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε μόνο το όνομα χριςτθ (user id) και τον κωδικό
πρόςβαςθσ (password), που χορθγοφνται ειδικά για εςάσ. Δεν μπορείτε να
αποκαλφψετε ι να επιτρζψετε ςε άλλουσ να χρθςιμοποιιςουν το δικό ςασ όνομα
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χριςτθ και κωδικό.
6.

Ρρότυπα Αςφάλειασ

6.1.

Δεν

επιτρζπεται

να

προςπακιςετε

να

κατεβάςετε,

να

αποκθκεφςετε,

μεταμορφϊςετε, να κάνετε ςάρωςθ, να τυπϊςετε, να αναπαράγετε ι αλλιϊσ να
ςυλλζξετε οποιοδιποτε κομμάτι των Ρλθροφοριϊν, αλλά μόνο να εκτυπϊςετε τισ
Ρλθροφορίεσ για τισ οποίεσ θ επιλογι τθσ εκτφπωςθσ ζχει ενεργοποιθκεί, όπωσ
προκφπτει από τα περιεχόμενα του VDR. Δεν επιτρζπεται να επιχειριςετε να
παρακάμψετε κανζνα από τα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ (security features) του VDR
και δεν επιτρζπεται να παρζχετε τθν δυνατότθτα ι να επιτρζψετε ςε άλλουσ να
αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο VDR χρθςιμοποιϊντασ τθ δικι ςασ άδεια.
6.2.

Για οποιαδιποτε διαφορά ςχετικά με το εάν ο Χριςτθσ αποκτά πρόςβαςθ ςτο VDR,
βλζπει, τυπϊνει ι προβαίνει ςε οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια ι λειτουργία με το VDR ι
όχι, οι εκκζςεισ, που πραγματοποιοφνται από ι για λογαριαςμό τθσ Αρχειοκικθ Α.Ε.
ςχετικά με τθν εν λόγω πρόςβαςθ, ενζργεια ι λειτουργία, κα κεωροφνται ωσ
αποδεικτικό ςτοιχείο τθσ εν λόγω πρόςβαςθσ, ενζργειασ ι λειτουργίασ.

6.3.

Σε περίπτωςθ που το Ταμείο επικυμεί ι υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει οποιοδιποτε
γεγονόσ ι να παραδϊςει / επιδϊςει οποιοδιποτε ζγγραφο ςε χριςτθ ι χριςτεσ VDR,
όπου το εν λόγω ζγγραφο ι γεγονόσ ςχετίηεται με τθ χριςθ VDR ι απαιτείται από το
παρόν, θ εν λόγω γνωςτοποίθςθ ι το εν λόγω ζγγραφο κα πρζπει να κεωρείται ότι
ζχουν εγκφρωσ παραδοκεί / επιδοκεί κατά τον χρόνο που δθμοςιεφκθκαν ςτο VDR.

7.

Ενθμζρωςθ του VDR
Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα πρόςκεςθσ περαιτζρω εγγράφων ςτο VDR ανά πάςα
ςτιγμι και ενθμζρωςθσ των υπαρχόντων εγγράφων. Είναι δικι ςασ ευκφνθ να
ελζγχετε για τζτοιεσ ενθμερϊςεισ.

8.

Αιτιματα για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ

8.1.

Ερωτιςεισ ςχετικά με το VDR πρζπει να υποβάλλονται μόνο όπωσ προβλζπεται από
τθν παράγραφο 3.4 τθσ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ.

8.2.

Θ διαχείριςθ των ερωτιςεων και αιτθμάτων για περαιτζρω πλθροφορίεσ κα πρζπει
να γίνεται ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα των πλθροφοριϊν και το επίπεδο
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εμπιςτευτικότθτασ ι ευαιςκθςίασ τθσ αγοράσ για τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν.
8.3.

Πλεσ οι άλλεσ ερωτιςεισ ςχετικά με το Διαγωνιςμό και τθ Συναλλαγι κα πρζπει να
αποςτζλλονται όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 3.4 και 3.5 τθσ Ρρόςκλθςθσ
Υποβολισ Ρροςφοράσ.

8.4.

Δεν επιτρζπεται καμία επικοινωνία με το Ταμείο ι / και με τουσ Συμβοφλουσ, ι / και
με τουσ εργαηομζνουσ, υπαλλιλουσ ι μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου
ι / και των Συμβοφλων, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτθν Ρρόςκλθςθ
Υποβολισ Ρροςφοράσ.

9.

Διαδικαςία ερωτιςεων και απαντιςεων

9.1.

Ερωτιςεισ ςχετικά με τθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ, τον Διαγωνιςμό και τθ
Συναλλαγι, κακϊσ και με τα ζγγραφα που περιζχονται ςτο VDR, μποροφν να
αναρτϊνται ςτο VDR ςτισ «Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ».

9.2.

Θα πρζπει να διορίςετε και να υποδείξετε ςτον πίνακα Α ζνα πρόςωπο (Υπεφκυνοσ
για Ερωτιςεισ), το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθ ςυλλογι ερωτιςεων από τθν
πλευρά ςασ και τθν ανάρτθςι τουσ ςτο online ςφςτθμα «Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ»
του VDR το οποίο διαχειρίηεται θ «Αρχειοκικθ Α.Ε.». Ο Υπεφκυνοσ για Ερωτιςεισ κα
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να υποβάλλει ερωτιςεισ ςτο online ςφςτθμα
«Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ» του VDR.

9.3.

Οι ερωτιςεισ πρζπει να αναρτϊνται με αναφορά ςτο ςχετικό ζγγραφο, ςφμφωνα με
τον αντίςτοιχο ςτα περιεχόμενα του VDR αρικμό.

10.

Διακεςιμότθτα VDR

10.1.

Το VDR προορίηεται να είναι διακζςιμο 24 ϊρεσ τθν θμζρα, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα.
Το VDR παρζχεται χωρίσ να απαιτείται θ πρόβλεψθ χρόνου μθ διακεςιμότθτασ, αν και
δεν μπορεί να παραςχεκεί εγγφθςθ επ' αυτοφ.

10.2.

Το Ταμείο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να περιορίςει ι άλλωσ τροποποιιςει τθ
διακεςιμότθτα του VDR ι να τερματίςει τθ λειτουργία του, χωρίσ προειδοποίθςθ.
Καμία εγγφθςθ δεν δίνεται ότι το VDR κα είναι διακζςιμο ςε οποιαδιποτε δεδομζνθ
ςτιγμι ι ότι μπορεί να αποκτθκεί πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε Ρλθροφορία ςε
οποιαδιποτε μορφι, ςε οποιοδιποτε ποςοςτό λιψθσ (down loading rate) ι εν γζνει.
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Το Ταμείο δφναται να παράςχει, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια,
εναλλακτικοφσ τρόπουσ πρόςβαςθσ ςτισ Ρλθροφορίεσ.
10.3.

Υπογράφοντασ κατωτζρω, αποδζχεςτε ότι ζχετε διαβάςει, κατανοιςει και
ςυμφωνιςει με τουσ ανωτζρω Προυσ Χριςθσ.

11.

Ευκφνθ

11.1.

Οι χριςτεσ VDR αποκτοφν πρόςβαςθ ςτο VDR και χρθςιμοποιοφν αυτό αποκλειςτικά
με δικι τουσ ευκφνθ.

11.2.

Το Ταμείο και οι Σφμβουλοι δεν κα ευκφνονται για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν
προκλθκεί ςε υπολογιςτι ι άλλθ ςυςκευι και υπολογιςτικό ι λογιςμικό ςφςτθμα,
κακϊσ και γενικά για οποιαδιποτε τυχόν ηθμία υποςτοφν οι χριςτεσ VDR ι/και τρίτα
πρόςωπα εξαιτίασ τθσ πρόςβαςθσ ι/και χριςθσ του VDR.

11.3.

Δεςμεφεςτε να διαςφαλίςετε ότι κακζνα από τα πρόςωπα που υποδεικνφετε ςτο
Ραράρτθμα Α’ να αποκτιςουν πρόςβαςθ και να χρθςιμοποιιςουν το VDR (α)
λαμβάνουν γνϊςθ, πριν τθν απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςτο VDR, των όρων τθσ παροφςασ
επιςτολισ και τθσ Επιςτολισ Εμπιςτευτικότθτασ και (β) δεςμεφονται με τισ
ςυμφωνίεσ, τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτο παρόν ζγγραφο
και ςτθν Επιςτολι Εμπιςτευτικότθτασ.

11.4.

Δεςμεφεςτε να είςτε υπεφκυνοι ζναντι του Ταμείου, των Συμβοφλων και τθσ
Αρχειοκικθσ Α.Ε. για κάκε ακζτθςθ των ςυμφωνιϊν, των όρων και των υποχρεϊςεων
τθσ παροφςασ επιςτολισ και τθσ Επιςτολισ Εμπιςτευτικότθτασ από οποιοδιποτε
πρόςωπο που ζχετε υποδείξει ςτο Ραράρτθμα Α’ να αποκτιςει πρόςβαςθ και να
χρθςιμοποιιςει το VDR.

12.

Εφαρμοςτζο δίκαιο & αρμόδια δικαςτιρια

12.1.

Το παρόν διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και για οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει
από ι/και ςχετίηεται με αυτό αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν ςτθν
Ελλάδα.
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ΡΑΑΤΘΜΑ I
ΡΙΝΑΚΑΣ Α: Εκπρόςωποι που ηθτοφν πρόςβαςθ ςτο VDR
Ραρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε και αποςτείλετε το παρόν ζγγραφο ςτον/ςτθν:

1.

κα. Αμαλία Μιςαθλίδθ
Τράπεηα Ρειραιϊσ
Email: depos@piraeusbank.gr
Tel: +30 210 33 35 783

κ. Ανδρζα Μπότοσ
Ρειραιϊσ Real Estate Α.Ε.
Email: depos@piraeusbank.gr
Tel: +30 210 7728 490

Fax: +30 210 33 35 350

Fax: +30 210 7728 430

Ρρόςωπο

επικοινωνίασ:

Ραρακαλϊ

ςυμπλθρϊςτε

τα

ςτοιχεία

του

υποδεικνυόμενου από εςάσ προςϊπου, που κα είναι υπεφκυνο για τθν πρόςβαςθ ςτα
αιτιματα VDR:

2.

κα. Αμαλία Μιςαθλίδθ
Τράπεηα Ρειραιϊσ
Email: depos@piraeusbank.gr
Tel: +30 210 33 35 783

κ. Ανδρζασ Μπότοσ
Ρειραιϊσ Real Estate Α.Ε.
Email: depos@piraeusbank.gr
Tel: +30 210 7728 490

Fax: +30 210 33 35 350

Fax: +30 210 7728 430

Υπεφκυνοσ

για

Ερωτιςεισ:

Ραρακαλϊ

ςυμπλθρϊςτε

τα

ςτοιχεία

του

υποδεικνυόμενου από εςάσ προςϊπου, που κα είναι υπεφκυνο για τθν ανάρτθςθ
ερωτιςεων ςτο online ςφςτθμα «Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ» ςτο VDR:
Πνομα

Τθλζφωνο

Ε-mail

Εταιρεία

Θζςθ/Κακικοντα

3. Ραρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ςασ (ζωσ τρία (3)
άτομα), που ηθτοφν πρόςβαςθ ςτο VDR:
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Ζχει υπογραφεί από
Πνομα

Τθλζφωνο

Ε-mail

Εταιρεία

Θζςθ/Κακικο το χριςτθ θ Διλωςθ
ντα

Εμπιςτευτικότθτασ
Διλωςθ
Εμπιςτευτικότθτασ

Συμφωνϊ και αποδζχομαι,
*Ονοματεπϊνυμο+
για
*Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ / ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ
υπογράφεται από όλα τα μζλθ αυτισ+
*Τόποσ, θμερομθνία+
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑΣ
Ρροσ:
το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΤΑΙΕΙΑ
Κολοκοτρϊνθ 1 και & Σταδίου
105 62, Ακινα, Ελλάδα
ΔΘΛΩΣΘ ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑΣ
ΑΝΑΦΟΙΚΑ με τθν αξιοποίθςθ ενόσ γθπζδου εκτάςεωσ 627.417,84 τ.μ., το οποίο
ευρίςκεται ςτθ κζςθ «Βερβερόντα», πρϊθν Κοινότθτα Ρόρτο Χελίου, Δθμοτικι Ενότθτα
Κρανιδίου, Διμοσ Ερμιονίδοσ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδοσ, Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου
(«Ακίνθτο Ρόρτο Χζλι»).
ΕΡΕΙΔΘ:
(Α)

Στισ 23.12.2015 το Ταμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (το
«ΤΑΙΡΕΔ») δθμοςίευςε Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ για τθν αξιοποίθςθ του
Ακινιτου Ρόρτο Χζλι.

(Β)

Σε ςχζςθ με τθ ςυναλλαγι που αναφζρεται ανωτζρω και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
που περιγράφονται ςτθ ςχετικι από 23.12.2015 Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ (θ
«Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ»), που εκδόκθκε από το ΤΑΙΡΕΔ, ο *να
ςυμπληρωθοφν τα πλήρη ςτοιχεία του Ενδιαφερόμενου (όνομα, διεφθυνςη κ.λπ.)] (ο
«Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ») ηθτά να λάβει όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ
αναφορικά με το Ακίνθτο Ρόρτο Χζλι, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά, αλλά όχι
περιοριςτικά, τίτλων ιδιοκτθςίασ, τοπογραφικϊν ςχεδίων, κακϊσ και πλθροφοριϊν
που ςχετίηονται με το ΤΑΙΡΕΔ (εφεξισ καλουμζνων των πλθροφοριϊν αυτϊν ωσ
«Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ»).

(Γ)

Λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ παροχισ των Εμπιςτευτικϊν Ρλθροφοριϊν από το ΤΑΙΡΕΔ,
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ο Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τισ τθρεί ωσ αυςτθρά
εμπιςτευτικζσ.
ΜΕ ΤΘ ΔΘΛΩΣΘ ΑΥΤΘ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1.

Ο Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ ςυμφωνεί και εγγυάται διά τθσ παροφςασ ότι από τθν
θμερομθνία υπογραφισ αυτισ τθσ Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ και για δφο (2) ζτθ,
ςτο βακμό που λαμβάνει ο Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ,
ι οι τρίτοι που ελζγχονται από αυτόν, κακϊσ και τα πρόςωπα που ςχετίηονται με
αυτόν, ςτελζχθ, υπάλλθλοι και ςυνεργάτεσ του Ενδιαφερόμενου Επενδυτι (από
κοινοφ, ο «Λιπτθσ»): (α) κα τθρεί και διαφυλάςςει τισ Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ ωσ
αυςτθρά εμπιςτευτικζσ, (β) κα αποκαλφπτει αυτζσ τισ Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ
(εάν ςυντρζχει λόγοσ) μόνο ςε εκείνουσ από τα ςτελζχθ, δικθγόρουσ, υπαλλιλουσ,
επαγγελματίεσ ςυμβοφλουσ, χρθματοοικονομικά ιδρφματα και ςυνεργάτεσ του που
δικαιολογθμζνα χρειάηεται να γνωρίηουν αυτζσ τισ Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ,
προκειμζνου να κρίνει εάν κα προςχωριςει ςτθ ςυναλλαγι που περιγράφεται ςτθν
παροφςα (τα πρόςωπα δε αυτά κα ςυμφωνοφν κάκε φορά να μθν προβαίνουν ςε
περαιτζρω αποκάλυψθ των Εμπιςτευτικϊν Ρλθροφοριϊν), ι όπωσ από το νόμο
απαιτείται, (γ) κα χρθςιμοποιεί τισ Εμπιςτευτικζσ αυτζσ Ρλθροφορίεσ μόνο για να
κρίνει εάν κα προςχωριςει ςτθ ςυναλλαγι που περιγράφεται ςτο παρόν, (δ) κα
επιςτρζφει αμζςωσ όλεσ τισ Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ (μαηί με τα αντίγραφά τουσ)
ςτο ΤΑΙΡΕΔ μετά από αίτθμα του τελευταίου.

2.

Εντοφτοισ, οι Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ δεν περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ οι οποίεσ:
(α) είναι ι κακίςτανται εν γζνει διακζςιμεσ ι γνωςτζσ ςτο κοινό, όχι ωσ αποτζλεςμα
αποκάλυψθσ αυτϊν από τον Λιπτθ (όπωσ, για παράδειγμα, όταν αναρτϊνται ςτθν
ιςτοςελίδα του ΤΑΙΡΕΔ), (β) ιταν διακζςιμεσ ι γνωςτζσ ςτον Λιπτθ ςε μθ
εμπιςτευτικι βάςθ, πριν από τθν αποκάλυψι τουσ από το ΤΑΙΡΕΔ, ι (γ) κακίςτανται
διακζςιμεσ ι γνωςτζσ ςτον Λιπτθ ςε μθ εμπιςτευτικι βάςθ από κάποιο άλλο
πρόςωπο, το οποίο δεν δεςμεφεται με οποιονδιποτε τρόπο από ςυμφωνία
εμπιςτευτικότθτασ με το ΤΑΙΡΕΔ ι δεν του απαγορεφεται με οποιονδιποτε άλλο
τρόπο να μεταφζρει τισ εν λόγω πλθροφορίεσ. Ο όροσ «πρόςωπο» όπωσ αυτόσ
χρθςιμοποιείται ςτθν παροφςα Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ κα ερμθνεφεται με τθν
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ευρφτερθ δυνατι ζννοια ϊςτε να περιλαμβάνει χωρίσ περιοριςμό κάκε φυςικό
πρόςωπο, νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ.
3.

Το ΤΑΙΡΕΔ δεν παρζχει οποιεςδιποτε εγγυιςεισ, ρθτζσ ι μθ, ςχετικά με τισ
Εμπιςτευτικζσ

Ρλθροφορίεσ,

ςυμπεριλαμβανομζνων,

χωρίσ

περιοριςμό,

των

εγγυιςεων που ςχετίηονται με τθν ακρίβεια ι τθν πλθρότθτα των Εμπιςτευτικϊν
Ρλθροφοριϊν και δεν ευκφνεται ζναντι οποιουδιποτε Λιπτθ ςε ςχζςθ με τθν χριςθ
οποιωνδιποτε Εμπιςτευτικϊν Ρλθροφοριϊν από τον Λιπτθ. Θ παροφςα Διλωςθ
Εμπιςτευτικότθτασ δεν υποχρεϊνει τον Ενδιαφερόμενο Επενδυτι να προςχωριςει
ςτθ ςυναλλαγι που διζπεται από τουσ κανόνεσ που εξειδικεφονται ςτθν από
23.12.2015 Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ.
4.

Θ παροφςα Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ δεςμεφει τον Ενδιαφερόμενο Επενδυτι, τουσ
εκπροςϊπουσ του, τουσ διαδόχουσ και τα εξουςιοδοτοφμενα από αυτόν πρόςωπα και
κα ιςχφει υπζρ του ΤΑΙΡΕΔ και των εκπροςϊπων του, των διαδόχων αυτοφ και των
εξουςιοδοτθμζνων από το ΤΑΙΡΕΔ προςϊπων. Ο Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ
ςυμφωνεί ότι θ υπογραφι τθσ παροφςασ Διλωςθσ Εμπιςτευτικότθτασ είναι ζγκυρθ
και δεςμευτικι.

5.

Θ παροφςα Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και
ςυνάπτεται ςφμφωνα με αυτό. Τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ, Ελλάδα, κα είναι
αποκλειςτικά αρμόδια αναφορικά με τθν παροφςα Διλωςθ Εμπιςτευτικότθτασ.

ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ, ο Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ υπζγραψε τθν παροφςα Διλωςθ
Εμπιςτευτικότθτασ *ςε περίπτωςη νομικϊν προςϊπων+ διά του δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνου
εκπροςϊπου του τθν ………………… *ειςάγετε ημερομηνία+

Ο Ενδιαφερόμενοσ Επενδυτισ
[υπογραφή]
____________________________________________________
*ειςάγετε το ονοματεπϊνυμο / την επωνυμία του Ενδιαφερόμενου Επενδυτή+
Ππωσ εκπροςωπείται από*όπου ζχει εφαρμογή+
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[υπογραφή]
____________________________________________________
*ειςάγετε το ονοματεπϊνυμο του εκπροςϊπου, όπου ζχει εφαρμογή+
Θμερομθνία: ………………………
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
ΑΡΟ
[ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ]
(Θ "ΤΑΡΕΗΑ")
ΡΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΩΝΘ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ
105 62 ΑΘΘΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
(Ο "ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ")
*Σόποσ+, (Ημερομηνία ζκδοςησ)
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ Αρ. ……………… ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΩ *150.000]
1.

Θ παροφςα Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ (θ "Εγγυθτικι Επιςτολι") εκδίδεται υπζρ

του Δικαιοφχου κατόπιν αιτιματοσ του …………. (ονοματεπώνυμο) / ι τθσ εταιρείασ με τθν
εμπορικι επωνυμία ……………………… (πλιρθσ εμπορικι επωνυμία τθσ εταιρείασ)/ι ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ: α. τθσ εταιρείασ με τθν εμπορικι επωνυμία
……………………… (πλιρθσ εμπορικι επωνυμία τθσ εταιρείασ), β. τθσ εταιρείασ με τθν
εμπορικι επωνυμία ……………………… (πλιρθσ εμπορικι επωνυμία τθσ εταιρείασ) (κλ.π), οι
οποίεσ αποτελοφν μζλθ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ (πλιρθσ επωνυμία τθσ
ζνωςθσ προςώπων ι τθσ κοινοπραξίασ), ατομικά για τθν κάκε μία εκ των ανωτζρω
αναφερομζνων εταιρειϊν [διαμορφώνεται αντίςτοιχα ανάλογα με τθν περίπτωςθ+ (θ
κάκε μία εταιρεία ξεχωριςτά ο "Αιτϊν" και από κοινοφ οι "Αιτοφντεσ"), δυνάμει του όρου
5.1 (i) τθσ από 23.12.2015 Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροςφοράσ (θ «Ρρόςκλθςθ Υποβολισ
Ρροςφοράσ») όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι τουσ *ωσ ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία+
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[διαγράφεται εφόςον δεν εφαρμόηεται+ ςτον διεκνι πλειοδοτικό διαγωνιςμό που
ανακοινϊκθκε από τον Δικαιοφχο με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ ενόσ γθπζδου εκτάςεωσ
627.417,84 τ.μ., το οποίο ευρίςκεται ςτθ κζςθ «Βερβερόντα», πρϊθν Κοινότθτα Ρόρτο
Χελίου, Δθμοτικι Ενότθτα Κρανιδίου, Διμοσ Ερμιονίδοσ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδοσ,
Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. Οι Αιτοφντεσ κα κακίςτανται ατομικά και εισ ολόκλθρον
υπεφκυνοι ωσ κφριοι οφειλζτεσ ζναντι τθσ Τράπεηασ.
2.

Οι όροι με κεφαλαία που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα επιςτολι, εκτόσ εάν άλλωσ

προςδιορίηεται, φζρουν τθν ζννοια που τουσ δίδεται ςτθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφοράσ
με θμερομθνία 23.12.2015.
3.

Το ποςό τθσ παροφςασ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ είναι ςτθ διάκεςθ του

Δικαιοφχου και κα καταβλθκεί, ολικά ι μερικά, κακ' υπόδειξθ του Δικαιοφχου, χωρίσ
ουδεμία εξουςιοδότθςθ από τον/ουσ Αιτοφντα/εσ από τθν Τράπεηα, εντόσ τριϊν (3)
Εργαςίμων Θμερϊν από τθ λιψθ απλισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Δικαιοφχου, χωρίσ
οποιαδιποτε ζνςταςθ ι αμφιςβιτθςθ από τθν πλευρά τθσ Τράπεηασ και χωρίσ διερεφνθςθ
των λόγων του αιτιματοσ αυτοφ και χωρίσ να λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε ζνςταςθ ι
επιφφλαξθ του/ων Αιτοφντα/ων.
4.

Θ παροφςα Εγγυθτικι Επιςτολι ζχει ιςχφ για ζξι (6) μινεσ. Θ Τράπεηα αναγνωρίηει ότι

είναι δυνατό να απαιτθκεί να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ παροφςασ Εγγυθτικισ Επιςτολισ μόνο
μία φορά και για μια χρονικι περίοδο ζξι (6) μθνϊν κατόπιν ενόσ απλοφ γραπτοφ αιτιματοσ
από πλευράσ του Δικαιοφχου που κα ζχει πραγματοποιθκεί τουλάχιςτον είκοςι (20) θμζρεσ
προ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ παροφςασ Εγγφθςθσ.
5.

Θ παροφςα Εγγυθτικι Επιςτολι παρζχεται ανζκκλθτα, αμετάκλθτα και ανεπιφφλακτα

και δια του παρόντοσ παραιτοφμαςτε του δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, κακϊσ και
οιαςδιποτε

άλλθσ

ζνςταςθσ

που

ο/οι

Αιτϊν/οφντεσ

δφναται

να

ζχει/ουν

ςυμπεριλαμβανομζνων των μθ προςωποπαγϊν ενςτάςεων και εκείνων που προζρχονται
από τα άρκρα 852-855, 862-864 και 866-869 του Ελλθνικοφ Αςτικοφ Κϊδικα.
6.

Θ παροφςα Εγγυθτικι Επιςτολι διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. Θ Τράπεηα και ο

Δικαιοφχοσ, με τθν αποδοχι τθσ παροφςασ Εγγυθτικισ Επιςτολισ, αποδζχονται τθν
υπαγωγι τουσ ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ ςτθν Ελλάδα
ςχετικά με οιαδιποτε αντιδικία όςον αφορά ςτθν παροφςα Εγγυθτικι Επιςτολι.
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7.

Θ ζκδοςθ τθσ παροφςασ Εγγυθτικισ Επιςτολισ από τθν Τράπεηα δεν προκαλεί

οιαδιποτε παραβίαςθ των διατάξεων επί του ορίου που τίκεται για τθν Τράπεηα ςε
ςχζςθ με τθν ζκδοςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν.
(Σφραγίδα και Υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Οι κάτωκι:
(α)

*●+ (όνομα, επίθετο του Εκπροςϊπου του Τποψηφίου), κάτοικοσ *●+ (πλήρησ

επαγγελματική διεφθυνςη του Εκπροςϊπου), κάτοχοσ του Διαβατθρίου / Δελτίου
Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ υπ' αρικμόν *●+ (αριθμόσ και Εκδοφςα Αρχή), με τθν ιδιότθτά μου
ωσ Εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία *●+, *θ οποία αποτελεί μζλοσ τθσ ζνωςθσ
προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ *●+] (ςυμπλθρώνεται ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςώπων ι
κοινοπραξίασ), και
(β)

(ςυμπλθρώνεται ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςώπων ι κοινοπραξίασ), *●+ (όνομα,

επίθετο του Εκπροςϊπου του ζτερου μζλουσ του Τποψηφίου), κάτοικοσ *●+ (πλήρησ
επαγγελματική διεφθυνςη του Εκπροςϊπου), κάτοχοσ του Διαβατθρίου / Δελτίου
Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ υπ' αρικμόν *●+ (αριθμόσ και Εκδοφςα Αρχή), με τθν ιδιότθτά μου
ωσ Εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία *●+ (πλήρησ εμπορική επωνυμία), θ οποία
αποτελεί μζλοσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων ι τθσ κοινοπραξίασ *●+,
δια του παρόντοσ δθλϊνουμε ότι αντιλαμβανόμαςτε και αποδεχόμαςτε πλιρωσ όλουσ τουσ
όρουσ και τισ προχποκζςεισ του διεκνοφσ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ που ανακοινϊκθκε
από το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (το «Ταμείο») με ςκοπό
τθν αξιοποίθςθ ενόσ γθπζδου εκτάςεωσ 627.417,84 τ.μ., το οποίο ευρίςκεται ςτθ κζςθ
«Βερβερόντα», πρϊθν Κοινότθτα Ρόρτο Χελίου, Δθμοτικι Ενότθτα Κρανιδίου, Διμοσ
Ερμιονίδοσ, Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδοσ, Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. Οι όροι με
κεφαλαία που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα Οικονομικι Ρροςφορά, εκτόσ εάν άλλωσ
προςδιορίηεται, φζρουν τθν ζννοια που τουσ δίδεται ςτθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ
Ρροςφοράσ με θμερομθνία 23.12.2015.
Δια του παρόντοσ υποβάλλουμε *εκ μζρουσ και για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ / ζνωςθσ
προςϊπων / κοινοπραξίασ *●+ που αποτελείται από τισ εταιρείεσ α. *●+ και β. *●+
(διαμορφώνεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ)], τθν κάτωκι Οικονομικι Ρροςφορά, όπωσ
παρατίκεται ςτον πίνακα κατωτζρω για το Ακίνθτο Ρόρτο Χζλι.
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Ακίνθτο

Πόρτο Χζλι

ΤΝOΛΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ
Ε ΕΤΡΩ
(ολογράφωσ και αρικμθτικώσ)

(Σόποσ) (Ημερομηνία)
Εκ μζρουσ και για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ / ζνωςθσ προςϊπων / κοινοπραξίασ *●+
α.

για τθν εταιρεία *●+

β.

για τθν εταιρεία *●+ (διαγράφεται ανάλογα με τθν περίπτωςθ)

(Τπογραφή-ζσ)
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