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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
#

Ερωτήσεις

ΠαραποΑπαντήσεις
μπές στην
Πρόσκληση

1. Πιθανός επενδυτής έχει συσταθεί στη Γαλλία υπό μορφή Ομί- 2.2.2
λου Οικονομικού Σκοπού.
Ο πιθανός επενδυτής ανήκει σε μη-κερδοσκοπικές ενώσεις
που έχουν συσταθεί στη Γαλλία, σύμφωνα με το νόμο του
1901 για τους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Λόγω της νομικής φύσης του πιθανού επενδυτή, τεχνικά δεν
έχει ίδια κεφάλαια, ούτε διαθέτει κεφάλαια με άλλο τρόπο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Η ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης σχετικά
με τα Γενικά Κριτήρια Προεπιλογής δεν εισάγει κάποια διάκριση ως προς τη μορφή των νομικών προσώπων που είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία.
Επιπλέον, η ενότητα 2.2 της Πρόσκλησης που προβλέπει τα
Χρηματοοικονομικά Κριτήρια Προεπιλογής χρησιμοποιεί, για
λόγους σαφήνειας, τους παράγοντες που συναντώνται συχνότερα στην πράξη, π.χ. τα ίδια κεφάλαια (για εταιρικές οντότητες) και τα υπό διαχείριση κεφάλαια (για επενδυτικά κεφάλαια). Με τον ίδιο τρόπο, η Πρόσκληση προσφεύγει στο άρθρο 42ε
του κ. ν. 2190/1920 (ο ελληνικός νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες) προκειμένου να εξετάσει την έννοια των συνδεδεμένων
εταιρειών.
Ενόψει των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο ερώτημά σας έχουν ιδιότητες αντίστοιχες στους ως άνω ορισμούς (π.χ. ίδια κεφάλαια, υπό
διαχείριση κεφάλαια, συνδεδεμένες εταιρείες του κ.ν.
2190/1920), τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται αναλογικά προκειμένου να εξετασθεί η επιλεξιμότητά τους. Ο Υποψήφιος στην επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ενότητα
3.1 της Πρόσκλησης ) πρέπει να περιγράψει τη νομική του φύση και λειτουργία και να εξηγήσει ότι οι πόροι στους οποίους
βασίζεται ανταποκρίνονται στα ως άνω κριτήρια που χρησιμο-
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ποιούνται στην Πρόσκληση.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου που διαθέτει συγκεκριμένα
κεφάλαια σε οποιαδήποτε νομική μορφή, ακόμη κι αν από νομικής πλευράς δεν διαθέτει τέτοια κεφάλαια, στο μέτρο που
έχει το δικαίωμα να τα διαχειρίζεται και να τα χρησιμοποιεί για
δικούς του σκοπούς, τα τελευταία θα θεωρηθούν ίδια κεφάλαια / κεφάλαια υπό διαχείριση για τους σκοπούς της Πρόσκλησης.

α) Εάν ο ΟΟΣ (όπως περιγράφεται ανωτέρω) θεωρηθεί ότι δεν
έχει “δικά του κεφάλαια” για τους σκοπούς του άρθρου 2.2.2,
μπορεί να βασισθεί, για τους σκοπούς του άρθρου 2.2.3., σε
μία “μητρική εταιρεία” η οποία στην πραγματικότητα θα είναι
η μη-κερδοσκοπική ένωση που αναφέρεται παραπάνω; Εάν
αυτή η μη-κερδοσκοπική ένωση χορηγήσει μία δεσμευτική
επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3., μπορεί να επιδείξει
“ίδια κεφάλαια” που δεν θα έχουν τη φύση του κεφαλαίου
λόγω της μορφής της ως μη-κερδοσκοπικής ένωσης;

α) Παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στην Εισαγωγική Επεξήγηση της ανωτέρω παραγράφου.

β) Εάν ο ΟΟΣ (όπως περιγράφεται ανωτέρω) θεωρηθεί ότι δεν
έχει “δικά του κεφάλαια” για τους σκοπούς του άρθρου 2.2.2
και είναι μέλος μιας Υποψήφιας ένωσης προσώπων, μπορούν
τα άλλα μέλη της ένωσης προσώπων να πληρούν το κριτήριο
των ιδίων κεφαλαίων (“δικά τους κεφάλαια”), ενώ ο ΟΟΣ ως
μέλος της ένωσης προσώπων να μην έχει καθόλου ίδια κεφάλαια; Από τον τύπο του άρθρου 2.2.2 αντιλαμβανόμαστε ότι
μπορεί.

β) Το σύνολο που υπολογίζεται με τον τύπο που παρατίθεται
στην παράγραφο 2.2.2 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το
ελάχιστο ποσό της παραγράφου 2.2.1 (π.χ. > € 30 εκ.), ανεξάρτητα από το εάν τα κεφάλαια κάποιου μέλους της ένωσης προσώπων είναι μηδενικά.
Για παράδειγμα, η παρακάτω τριμερής ένωση προσώπων είναι
αποδεκτή:
[A = (€70 εκ. X 60%)] + [B = (0 εκ. X 20%) ] + [C = (10 εκ. X 20%)]
= € 44 εκατομμύρια.
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γ) Στο σενάριο της ερώτησης 3 παρακάτω, μπορεί η C (ως το
άλλο μέλος της ένωσης προσώπων) και η Β (ως η άλλη μέτοχος
της SubCo και υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέχει επιστολή
υποστήριξης στην SubCo δυνάμει του άρθρου 2.2.3), να πληρούν το κριτήριο των ιδίων κεφαλαίων (“δικά τους κεφάλαια”)
για τους σκοπούς του άρθρου 2.2.2, ενώ ο ΟΟΣ ως μέλος της
ένωσης προσώπων να μην έχει καθόλου ίδια κεφάλαια; Από
τον τύπο του άρθρου 2.2.2 αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί.

γ) Παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στην απάντηση της παρακάτω παραγράφου

δ) Στο σενάριο της ερώτησης 3 παρακάτω, μπορεί η SubCo να
βασιστεί στην χρηματοοικονομική επάρκεια της μητρικής εταιρείας (ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι μηκερδοσκοπικές ενώσεις), των μετόχων της προκειμένου να
πληροί το κριτήριο του άρθρου 2.2.3. (π.χ. είναι αποδεκτή μια
δεσμευτική επιστολή την οποία θα χορηγήσει ένας έμμεσος
μέτοχος της SubCo);

δ) Υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια του άρθρου 42ε κ.ν.
2190/1920 πληρούνται ως προς τον ορισμό των συνδεδεμένων
εταιρειών, μια εταιρεία μπορεί να βασίζεται στην χρηματοοικονομική επάρκεια της μητρικής της ακόμα κι αν η τελευταία
είναι έμμεσος μέτοχος. Το ίδιο θα ισχύσει αναλόγως για τους
μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους οποίους ανήκει η εν
λόγω εταιρεία. Π.χ. θα εξετασθεί εάν οι οργανισμοί αυτοί ελέγχουν την εταιρεία σαν να ήταν νομικά πρόσωπα του άρθρου
42ε κ.ν. 2190/1920.

2. Σε περίπτωση που ένας Υποψήφιος δεν δημοσιεύει ενοποιη- 3.2.3
μένες οικονομικές καταστάσεις (έλλειψη υποχρέωσης προς
δημοσίευση λόγω της νομικής του φύσης), θα ήταν αποδεκτό
να προσκομίσει στο Ταμείο τις προβλεπόμενες οικονομικές
καταστάσεις;
Εάν ένας Υποψήφιος χρειάζεται να βασισθεί στη χρηματοοικονομική επάρκεια των μητρικών του εταιρειών για τους σκοπούς του άρθρου 2.2.3., είναι αποδεκτό να συμπεριλάβει στην
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις αυτών των μητρικών εταιρειών αντί για ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αυτές οι μη-

-Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απαιτούνται μόνο στο
μέτρο που προβλέπεται. Εάν ο Υποψήφιος δεν προβαίνει σε
ενοποίηση ή δεν εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λόγω της νομικής του φύσης, θα υποβάλει τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις.
- Παρακαλούμε αναφερθείτε στην απάντηση της ανωτέρω παραγράφου.
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τρικές, ως μη-κερδοσκοπικές ενώσεις, δεν δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις;

3.

Σε περίπτωση που ένας ΟΟΣ ανήκει σε παραπάνω από μία μηκερδοσκοπικές ενώσεις, είναι αποδεκτό, προκειμένου να πληροί τα κριτήρια των άρθρων 2.2.2 και 2.2.3, να βασισθεί σε μια
δεσμευτική επιστολή χρηματοοικονομικής υποστήριξης που
θα της χορηγήσει μία μόνο από αυτές τις μη-κερδοσκοπικές
ενώσεις (αντί όλες οι μη-κερδοσκοπικές ενώσεις) και να υποβάλει οικονομικές καταστάσεις μόνο αυτής της μη- κερδοσκοπικής ένωσης;

- Εάν ένας Υποψήφιος ανήκει σε περισσότερους από έναν μετόχους, τα κριτήρια των παραγράφων 2.2.2 και 2.2.3 θα πρέπει
να θεωρηθεί ότι έχουν πληρωθεί εάν εξακριβωθεί ότι ο(οι) μέτοχος (-οι) που παρέχει(-ουν) τη χρηματοοικονομική υποστήριξη έχει (-ουν) δικαίωμα να ελέγχει (-ουν) τον Υποψήφιο δυνάμει του άρθρου 42 ε κ.ν. 2190/1920. Το ίδιο θα εφαρμοσθεί
αναλόγως στους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς σους οποίους ανήκει η εν λόγω εταιρεία. Π.χ. θα εξετασθεί εάν οι οργανισμοί αυτοί ελέγχουν την εν λόγω εταιρεία σαν να ήταν νομικά
πρόσωπα του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920.

Εάν ο υποψήφιος επενδυτής υπό μορφή ενός ΟΟΣ (A), μαζί με
ένα άλλο νομικό πρόσωπο (Β) συστήσουν μια θυγατρική εταιρεία (SubCo), και η SubCo συστήσει μία Υποψήφια ένωση
προσώπων με ένα τρίτο νομικό πρόσωπο (C), μπορεί είτε η A
είτε η B να ενεργήσουν σαν Επικεφαλής Μέλος της ένωσης
προσώπων (παρότι δεν έχουν άμεση συμμετοχή στην ένωση
προσώπων / μελλοντική ΕΕΣ αλλά μόνο έμμεσο μερίδιο μέσω
της SubCo);

- Η περίπτωση αυτή δεν είναι αποδεκτή καθώς σύμφωνα με
την ενότητα 2.5.2 της Πρόσκλησης μόνο μέλος της ένωσης
προσώπων μπορεί να οριστεί ως Επικεφαλής Μέλος της.

Εάν η SubCo είναι το Επικεφαλής Μέλος:
α) είναι η Υποψήφια ένωση προσώπων επιλέξιμη (κατ’ αρχήν)
να πληροί όλες τις προϋποθέσεις μιας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος; Εάν όχι, υπάρχει κάποια πορεία ενεργειών που θα θεραπεύσει τη βεβαιωμένη ακαταλληλότητα αυτής της δομής;

α) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια της
Πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού αποκλειστικότητας της ενότητας 2.5.1), αυτή η ένωση προσώπων
μπορεί να κριθεί ως κατάλληλος υποψήφιος.
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β) είναι υποχρεωτικό να έχει νομίμως συσταθεί μια SubCo κατά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ή υπάρχει η
δυνατότητα η SubCo, ως το Επικεφαλής Μέλος της ένωσης
προσώπων, να βρίσκεται σε προϊδρυτικό στάδιο;

β) Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, είτε ως Μεμονωμένοι Υποψήφιοι είτε ως μέλη διαγωνιζόμενης ένωσης προσώπων πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί
κατά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

γ) θα μπορούσε η SubCo ως το Επικεφαλής Μέλος να πληροί
την προϋπόθεση των € 200 εκ./έτος κύκλου εργασιών από τυχερά παίγνια/δραστηριότητες, βασιζόμενη στην Α; Από την
τελευταία πρόταση του άρθρου 2.3.1. αντιλαμβανόμαστε ότι
μπορεί.

γ) Υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920 ως προς τον ορισμό των συνδεδεμένων εταιρειών
πληρούνται, μια τέτοια εταιρεία μπορεί να βασίζεται στην χρηματοοικονομική επάρκεια της Α.

δ) θα μπορούσε η SubCo ως το Επικεφαλής Μέλος να πληροί
το κριτήριο της διοργάνωσης 800 αγώνων/έτος κατά μέσο όρο,
βασιζόμενη στην Α ή τη Β, ή ακόμα και στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες/μετόχους τους; Από το άρθρο 2.3.2 αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί. Σε περίπτωση που βασιστεί στην Β, ποια επιστολή υποστήριξης χρειάζεται από την Β, αυτή της πρώτης ή
της δεύτερης περίπτωσηςτου άρθρου 2.3.2;

δ) Μια τέτοια εταιρεία μπορεί να βασιστεί είτε στην Α είτε στη
Β είτε στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες/μετόχους τους σχετικά με
το κριτήριο των 800 αγώνων κατ’ έτος. Εάν η Β είναι μητρική
εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920, θα πρέπει
να χορηγήσει την επιστολή της πρώτης περίπτωσης. Σε όλες τις
άλλες υποθέσεις, θα πρέπει να υποβληθεί η επιστολή της δεύτερης περίπτωσης.

ε) παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το γεγονός ότι και οι δύο Α
και Β μπορεί να θεωρηθούν ως συνδεδεμένες εταιρείες σε
σχέση με τη SubCo (κατά την έννοια του άρθρου 42ε Ν.
2190/1920) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ότι μόνο μία συνδεδεμένη εταιρεία μπορεί να είναι μέλος ένωσης προσώπων, στο άρθρο 2.5.1.

ε) Με τα δεδομένα του ερωτήματός σας, αυτή η ένωση προσώπων δεν εμπίπτει στον περιορισμό της ενότητας 2.5.1 της
Πρόσκλησης. Σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι η ενότητα 2.5.1
τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 5.4.2013 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

στ) ποια από τις Α, Β, SubCo και C πρέπει να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (και πλήρη φάκελο συνοδευτικών εγγράφων) βάσει του άρθρου 3.1, λαμβάνοντας υπ’ οψιν το άρθρο 3.2.4;

στ) – ι) Παρακαλούμε εξετάστε τις διευκρινίσεις του πίνακα
που επισυνάπτεται στο παρόν και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από ενώσεις προσώπων.
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ζ) ποια από τις Α, Β, SubCo, C και ένωση προσώπων πρέπει να
προσκομίσει δικαιολογητικά σχετικά με τη στρατηγική του άρθρου 3.1;
η) ποια από τις Α, Β, SubCo και C πρέπει να υποβάλει κάθε ένα
από τα (i), (ii) και (iii) της πρώτης περίπτωσης του άρθρου
3.2.2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 3.2.4;
θ) ποια από τις Α, Β SubCo και C πρέπει να υποβάλει απόφαση
βάσει της δεύτερης περίπτωσης του άρθρου 3.2.2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 3.2.4;
ι) ποια από τις Α, Β, SubCo, C και ένωση προσώπων πρέπει να
προσκομίσει τραπεζική επιστολή βάσει της τρίτης περίπτωσης
του άρθρου 3.2.2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 3.2.4;
κ) πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η παρακάτω πρόταση του
άρθρου 3.2.3 “Εάν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική και βασίζεται
στη χρηματοοικονομική επάρκεια της μητρικής του προκειμένου να πληροί τα χρηματοοικονομκά κριτήρια, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ”;

l)Επιτρέπονται οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση SubCο; Κατά
τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας; Μετά;

κ) Σύμφωνα με την ενότητα 3.2.3 της Πρόσκλησης, εάν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική που βασίζεται στη χρηματοοικονομική
επάρκεια της μητρικής του προκειμένου να πληροί τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, απαιτείται να υποβάλει και τις δικές
του οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής του (στο μέτρο που είναι νομικό
πρόσωπο που δημοσιεύει ενοποιημένες οικ. καταστάσεις).
Στην περίπτωση του ερωτήματός σας, τις οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες, αν προβλέπεται) θα πρέπει να προσκομίσουν η SubCo και η C. Η A και η B θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν οικονομικές καταστάσεις, εάν η SubC στηρίζεται σ’ αυτές για την πλήρωση των χρηματοοικονομικών κριτηρίων.
l) Όπως προκύπτει από την ενότητα 3.2.4 (in fine) της Πρόσκλη-
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σης, αλλαγές στη μετοχική σύνθεση ενός Υποψηφίου (ή μέλους
ένωσης προσώπων) επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα Κριτήρια
Προεπιλογής πληρούνται συνεχώς. Η προϋπόθεση αυτή θα εξετάζεται από το Ταμείο με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της ενότητας 2.5.4 της Πρόσκλησης (σχετικά με τις Μεταβολές σε μια
Ένωση προσώπων), που θα επεξηγηθεί λεπτομερώς κατά τη
διάρκεια της Δεύτερης Φάσης στην Πρόσκληση για υποβολή
Προσφοράς.
Συναφώς, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη και η τροποποίηση του όρου 2.5.4 της Πρόσκλησης, όπως αποφασίσθηκε από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου την 5.4.2013, σχετικά με
την δυνατότητα υποκατάστασης του Eπικεφαλής Μέλους από
θυγατρική εταιρεία.

4.

Σχετικά με τη διοργάνωση ιπποδρομιών, λεπτομερέστερες 1.1
πληροφορίες θα διατεθούν στη Δεύτερη Φάση. Θα μπορούσατε να μας δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των υποχρεώσεων που θα έχει η ΕΕΣ (π.χ. διοργάνωση συγκεκριμένου
αριθμού ιπποδρομιών ανά έτος).

Λεπτομερέστερες πληροφορίες θα διατεθούν στη Δεύτερη Φάση.

Θα ήταν δυνατόν ως προς την ΕΕΣ να καθοριστούν κριτήρια/
προδιαγραφές σχετικά με την ποιότητα και την διοργάνωση
ιπποδρομιών που θα επέτρεπαν στην ΕΕΣ να μην οργανώσει
κάποιον συγκεκριμένο αγώνα εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια
αυτά, χωρίς να διακοπεί, για παράδειγμα, ο ελάχιστος αριθμός
που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο;

5.

Θα μπορούσατε να επιβεβαιώσετε ότι η επίσημη δήλωση μιας 2.5.2
Ένωσης προσώπων καλύπτεται από το σημείο 3.1 της Πρόσκλησης;

- Υπό την προϋπόθεση ότι η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ένωσης προσώπων έχει υπογραφεί από τους νομίμους
εκπροσώπους (ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους) όλων των
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μελών της ένωσης προσώπων και περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις σύμφωνα με τις ενότητες 3.1 και 2.5.2, δεν απαιτείται κανένα συμπληρωματικό δικαιολογητικό.

6.

Θα μπορούσατε να υποδείξετε εάν κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
2.5.2. §2;

- Η πλήρωση του όρου αυτού θα αποδεικνύεται από τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους τη ένωσης προσώπων σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση της ενότητας 3.2.2.

(α) Θα ήταν δυνατό να αλλάξει το Επικεφαλής Μέλος της Ένω- 2.5.4
σης προσώπων κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης χωρίς
αντίκτυπο στα άλλα μέλη της Ένωσης; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την Ένωση προσώπων μιας ολοκληρωτικής εξόδου
του Επικεφαλής Μέλους από την Ένωση προσώπων σε περίπτωση που οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ένωσης συνεχίζει να
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην Πρόσκληση για την
υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε σχέση με το Επικεφαλής Μέλος;

(α) Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων παρακάτω υπό (β), κάθε μεταβολή στο Επικεφαλής Μέλος (είτε με μεταβίβαση του
ποσοστού του – με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να πέφτει
κάτω από 34% - είτε με ολοκληρωτική έξοδό του) οποτεδήποτε
κι αν λαμβάνει χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό
από την ένωση προσώπων, σύμφωνα με την ενότητα 2.5.4.

(β) Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επιτρέπεται, σύμφωνα με την ενότητα 2.5.4 της Πρόσκλησης, η υποκατάσταση του Επικεφαλής Μέλους της Ένωσης από νομικό
πρόσωπο που ανήκει αμέσως ή εμμέσως στο αρχικό Επικεφαλής Μέλος (αποκλειστικά ή από κοινού με άλλη μέλη της Ένωσης) και ελέγχεται από το αρχικό Επικεφαλής Μέλος; Επιτρέπεται μία τέτοια αλλαγή (α) πριν από την ημερομηνία που θα
καθοριστεί στην Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών, (β) μετά την ημερομηνία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση για
Υποβολή Προσφορών;

(β) Σύμφωνα με την ενότητα 2.5.4, όπως τροποποιήθηκε με την
από 5.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, επιτρέπεται η υποκατάσταση του Επικεφαλής Μέλους
της Ένωσης από θυγατρική εταιρεία του σύμφωνα με τις εκεί
οριζόμενες προϋποθέσεις. Σχετικές λεπτομέρειες θα συμπεριληφθούν στην Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών.

Θα ήταν δυνατόν ένας υποψήφιος που δεν έχει υποβάλει με- 2.5.4

Σύμφωνα με την ενότητα 2.5.4 η είσοδος νέων μελών (είτε ήδη
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μονωμένη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος να προσχωρήσει σε Ένωση προσώπων κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης;

Υποψηφίων είτε όχι) κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης
κατ’ αρχήν επιτρέπεται. Λεπτομερείς κανόνες θα κοινοποιηθούν με την Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών.

8.

Παρακαλούμε αναπτύξτε σχετικά με τον “αντίκλητο”. Σε περίπτωση Ένωσης προσώπων, το κάθε μέλος θα ορίσει τον δικό 3.1
του αντίκλητο;

9.

Το Επικεφαλής Μέλος είναι ο μόνος υποψήφιος που πρέπει να
δικαιολογεί στη δική του Εκδήλωση Ενδιαφέροντος τα κριτή- 3.2.2
ρια προεπιλογής (κύκλος εργασιών, ίδια κεφάλαια και διοργάνωση ιπποδρομιών) εκ μέρους της Ένωσης προσώπων;

Όλα τα μέλη Ένωσης προσώπων πρέπει να ορίσουν έναν κοινό
αντίκλητο (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία) προκειμένου
να παραλαμβάνει έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό τόσο
της ένωσης προσώπων, όσο και κάθε μέλους ξεχωριστά.
Σε περίπτωση Ενώσεων προσώπων, υποβάλλεται μία μόνο επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα συνοδευτικά έγγραφα θα
προσκομιστούν είτε από το Επικεφαλής Μέλος είτε από τα μέλη της ένωσης ξεχωριστά, ανάλογα με την περίπτωση. Αναφερόμαστε στον πίνακα που συναρτάται στο παρόν.

7.

- Θα πρέπει και άλλα μέλη να δικαιολογούν τα κριτήρια αυτά
στη δική τους Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με αναφορά σε άλλα
μέλη /στο Επικεφαλής Μέλος της Ένωσης προσώπων;
- Το Επικεφαλής Μέλος έχει υποχρέωση να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που να περιλαμβάνει δικαιολογητικά
που καλύπτουν τα κριτήρια προεπιλογής για όλη την Ένωση
προσώπων (π.χ. οικονομικές εκθέσεις άλλων μελών της Ένωσης προσώπων, κλπ);
- Σε περίπτωση που ένα μέλος πληροί κάποιο κριτήριο προς
όφελος όλης της Ένωσης, θα ήταν δυνατόν για τα υπόλοιπα
μέλη να πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής με αναφορές στις
δικές τους Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (και των συνημμένων της εγγράφων) που θα υποβάλει το μέλος που πληροί το ως άνω κριτήριο (κυρίως σχετικά
με τη διοργάνωση ιπποδρομιών);
Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε την αναφορά στην “εξουσιο- 3.2.2

Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης
προσώπων θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει μια ε-
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10.

δότηση προς το Επικεφαλής Μέλος” στο άρθρο 3.2.2.της Πρόσκλησης;

ξουσιοδότηση προς ένα συγκεκριμένο μέλος της ένωσης ώστε
να ενεργεί ως το Επικεφαλής Μέλος για τις ανάγκες της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

11.

Θα μπορούσε μία επιστολή από την Τράπεζα της Γαλλίας, η 3.2.2
οποία περιγράφεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση,
και η οποία θα βεβαιώνει την οικονομική φερεγγυότητα ενός
νομικού προσώπου όπως προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης της κεντρικής τράπεζας, να πληροί το κριτήριο της
βεβαίωσης «της φερεγγυότητας και της συνολικής χρηματοοικονομικής κατάστασης» της τρίτης περίπτωσης του άρθρου
3.2.2;
http://www.banque-france.fr/en/banque-defrance/missions/the-services/services-for-businesses.html

Σύμφωνα με την τελευταία περίπτωση της ενότητας 3.2.2 της
Πρόσκλησης, η σχετική επιστολή θα πρέπει να βεβαιώνει τη
φερεγγυότητα και τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση
του Υποψηφίου. Η επιστολή αυτή που θα χορηγείται από κάποια Τράπεζα (συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής τράπεζας)
ή από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να βεβαιώνει ξεκάθαρα τη φερεγγυότητα και την καλή κατάσταση του Υποψηφίου ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης.

12.

Μπορεί η ΕΕΣ να συσταθεί εκτός Ελλάδας;
1.1
Μπορεί να συσταθεί ως μια απλοποιημένη κεφαλαιουχική
εταιρεία παρά ως ανώνυμη εταιρεία, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 1.1. της Πρόσκλησης;

- Η χώρα σύστασης της ΕΕΣ θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της
Δεύτερης Φάσης.
- Η ΕΕΣ θα πρέπει να είναι ανώνυμη εταιρεία.

13.

Τι σημαίνει “επίσημη” μετάφραση στο άρθρο 3.2.1.; Θα πρέ- 3.2.1
πει να εκληφθεί ως “ένορκες μεταφράσεις”?

Επίσημες είναι οι μεταφράσεις είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών είτε από Έλληνες δικηγόρους σύμφωνα με το εφαρμοστέο
δίκαιο. Επιπλέον, οι Υποψήφιοι επιτρέπεται να προσκομίσουν
επικυρωμένες μεταφράσεις (δηλαδή επίσημες) βάσει του εφαρμοστέου δικαίου της χώρας ίδρυσης / λειτουργίας τους.
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Παρακαλούμε χορηγήστε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια έγ- 3.2.1
γραφα θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης δυ- 3.2.2
νάμει του άρθρου 3.2.1.;
3.2.3
Για παράδειγμα, η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 3.2.2.
(υπογεγραμμένη υποθετικά από κάποιον υπάλληλο του υποψήφιου) πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης ή αρκεί η
υπογραφή του Έλληνα δικηγόρου; Παρακαλούμε χορηγήστε
τις ίδιες οδηγίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που
θα πρέπει να είναι συνημμένες στην επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (το πρωτότυπο υπογεγραμμένο από το νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου), τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο3.2.2. (iii), την επιστολή από τράπεζα ή από
πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στο άρθρο 3.2.2., κλπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

15.

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το Δικαίωμα καλύπτει ή όχι σε 1.1
οποιοδήποτε βαθμό τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή στοιχημάτων σταθερών αποδόσεων.

Το Δικαίωμα καλύπτει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 7 του Νόμου 4111/2013.

16.

Παρακαλούμε διευκρινίστε κατά πόσο το Δικαίωμα θα επέ- 1.1
τρεπε τη διοργάνωση στοιχημάτων σε εικονικές ιπποδρομίες.

Το Δικαίωμα καλύπτει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 13 παρ. 7 του Νόμου 4111/2013.

17.

Στην Παράγραφο 2.1 της Πρόσκλησης αναφέρεται επί λέξει:
«Εξωχώριες (offshore) εταιρείες που εδρεύουν ή έχουν την
καταστατική ή την πραγματική έδρα τους ή είναι εγκατεστημένες σε Μη Συνεργάσιμα Κράτη και Εδάφη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 51Α του Ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί από το
Νόμο 3842/2010) και περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση ΔΟΣ Α 1150236 ΕΞ2010 με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, οι Υποψήφιοι
που ανήκουν (μερικώς ή ολικώς) σε εξωχώριες εταιρείες δεν
επιτρέπεται να συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Δεν
υπάρχει εξαίρεση για τις εισηγμένες εταιρείες.
Ο ως άνω κανόνας δεν εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι ο
Υποψήφιος έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτουςμέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ εκτός της Ελλάδος.

14.

α) Σελίδα 5
της Πρόσκλησης
β) Ενότητα
2, παράγραφος 2.1

ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (σχετ. “Επισημείωση”) η Επισημείωση εφαρμόζεται
μόνο σε έγγραφα που προέρχονται από δημόσιες αρχές. Στο
μέτρο που τα έγγραφα στα οποία αναφέρεστε στο ερώτημά
σας δεν έχουν εκδοθεί ή δεν έχουν επικυρωθεί από ξένες δημόσιες αρχές, δεν χρειάζεται να φέρουν την επισημείωση της
Χάγης.
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2010 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1805/2010), δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένα στη Διαγωνιστική
Διαδικασία. Επιπλέον, οι εξωχώριες εταιρείες, όπως ορίζονται
στην παράγραφο αυτή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη
Διαγωνιστική Διαδικασία ούτε ως μέλη ενώσεως προσώπων,
ούτε ως εταίροι ή μέτοχοι νομικού προσώπου που είναι Υποψήφιος ή μέλος ένωσης προσώπων, ούτε ως τρίτοι στους οποίους ο Υποψήφιος (ή το Επικεφαλής Μέλος ή οποιοδήποτε
άλλο μέλος σε περίπτωση ένωσης προσώπων) βασίζεται για
την πλήρωση των Τεχνικών Κριτηρίων Προεπιλογής της ενότητας 2.3.2.
Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται στο μέτρο που η
εξωχώρια εταιρεία είναι μέτοχος, ακόμη και ελέγχων μέτοχος,
ή μέλος ένωσης προσώπων ενός Υποψηφίου που είναι εταιρεία ιδρυθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΕΕ»), πλην της Ελλάδας, ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής «ΕΟΧ») και έχουσα την καταστατική της έδρα, την κεντρική και διοικητική ή
κύρια εγκατάστασή της εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.»
Με δεδομένο ότι η πρόβλεψη είναι αδύνατον να τύχει εφαρμογής σε εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και διαπραγματεύονται
καθημερινά, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι Υποψήφιοι ή μέλη ενώσεων που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήρια
κρατών – μελών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, περιλαμβανομένης της Ελλάδος, εξαιρούνται από την απαγόρευση συμμετοχής εξωχώριων εταιρειών ως μετόχων νομικού προσώπου που
είναι Υποψήφιος ή μέλος διαγωνιζόμενης ένωσης.
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18.

Παρακαλούμε όπως επιτραπεί σε δύο εταιρείες του ιδίου ομίλου να σχηματίσουν υποψήφια ένωση προσώπων, όπως ίσχυε
εξ άλλου και στην πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση 33% της ανώνυμης εταιρείας «ΟΠΑΠ Α.Ε.», για λόγους παροχής στοιχειώδους ευελιξίας στους επενδυτές που επιθυμούν να μην υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια προκειμένου να σχηματίσουν το κατάλληλο
επενδυτικό σχήμα το οποίο θα υποβάλλει την υψηλότερη δυνατή προσφορά προς όφελος της διαδικασίας.

α) Σελίδα 9
της Πρόσκλησης
β) Ενότητα
2, παράγραφος
2.5.1

Σύμφωνα με την ενότητα 2.5.1 της Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε με την από 5.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ο σχηματισμός μίας τέτοιας ένωσης προσώπων είναι επιτρεπτός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διευκρινίσεις σχετικά με το Περιεχόμενο και τη Μορφή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε περίπτωση ενώσεων προσώπων

Αναφορά στη Έγγραφο
Διευκρίνιση
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
3.1
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θα πρέπει να υποβληθεί μία μόνο κοινή Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υπογεκαι Στρατηγική
γραμμένη από τον (τους) νόμιμο (-ους) εκπρόσωπο (-ους) κάθε μέλους της ένωσης
προσώπων ξεχωριστά. Οι δηλώσεις και οι απαλλαγές που απαιτούνται θα πρέπει να
γίνουν στο όνομα και για λογαριασμό τόσο της ένωσης προσώπων, όσο και κάθε μέλους ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και για τη στρατηγική σχετικά με την επένδυση.
3.2.2
Δήλωση[πρώτη περίπτωση, υπόθεση Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει και να υπογραφεί από κάθε μέλος της ένωσης προ(i)]
σώπων ξεχωριστά. Ωστόσο, εξυπακούεται ότι αυτή η δήλωση μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά πρέπει να συμπεριληφθεί σε μία μόνο ηλεκτρονική υποβολή από την
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ένωση προσώπων σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.
Δήλωση [πρώτη περίπτωση, υπόθε- Ομοίως
ση (ii)]
Δήλωση [πρώτη περίπτωση, υπόθε- Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει και να υπογραφεί μόνο από το Επικεφαλής Μέλος στο
ση (iii)]
όνομα και για λογαριασμό τόσο της ένωσης προσώπων, όσο και κάθε μέλους της ένωσης ξεχωριστά. Το Επικεφαλής Μέλος πρέπει να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο
από τα μέλη της ένωσης προσώπων προκειμένου να υποβάλει τέτοια δήλωση.
Απόφαση[δεύτερη περίπτωση]
Η απόφαση αυτή πρέπει να υποβληθεί από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ξεχωριστά.
Τραπεζική επιστολή[Τρίτη περίπτω- Η επιστολή αυτή πρέπει να υποβληθεί για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ξεχωριση]
στά.
Υπόλοιπα δικαιολογητικά
Κατά περίπτωση.
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