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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Εισαγωγή

Το Ταμείο Ανάπτυξης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (το «Ταμείο»), εταιρεία που έχει
συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3986/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’152) (ο «Νόμος του Ταμείου» ) και
ανήκει εξ ολοκλήρου (100%) στο Ελληνικό Δημόσιο (“ΕΔ”), έχει αναλάβει την αξιοποίηση
της ιδιωτικής περιουσίας του ΕΔ, καθώς και περιουσιακών στοιχείων δημοσίων
επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα,
στο ΕΔ ή σε Ν.Π.Δ.Δ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων όπως
αναφέρεται στον Πίνακα 2, Κεφάλαιο Β’ του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’151).
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Νόμου του Ταμείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΔ που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων όπως αναφέρεται ανωτέρω
πρόκειται να μεταβιβαστούν στο Ταμείο δυνάμει σχετικής απόφασης της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (“ΔΕΑΑ”). Η αποκρατικοποίηση της
ανώνυμης εταιρίας «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε» («ΕΥΑΘ» ή
«Εταιρεία») αποτελεί μέρος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012-2015.
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 195/27.10.2011 (ΦΕΚ Β/2501/4.11.2011) της ΔΕΑΑ, ποσοστό 40%
επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ μεταβιβάστηκε στο Ταμείο, και, δυνάμει της υπ’
αριθμόν 206/25.04.2012 Απόφασης (ΦΕΚ Β/1363/26.04.2012) της ΔΕΑΑ, ένα επιπλέον
ποσοστό 34,017 % επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ μεταβιβάστηκε στο Ταμείο.
Συνεπώς, το Ταμείο κατέχει σήμερα ποσοστό 74,017 % της ΕΥΑΘ. Οι μετοχές της ΕΥΑΘ
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ»).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ
(www.eyath.gr) ή σε αυτή του ATHEX (www.athex.gr) .
Η ΕΥΑΘ είναι κάτοχος του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2937/2001 (ΦΕΚ Α/169/26.07.2001) και της σχετικής σύμβασης παραχώρησης με
ημερομηνία 27.07.2001 (η «Σύμβαση Παραχώρησης») που συνάφθηκε από την Εταιρεία
με το ΕΔ και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία ΕΥΑΘ Παγίων(«ΕΥΑΘ
Παγίων») με διάρκεια 30 ετών με ημερομηνία έναρξης την δημοσίευση στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Ν. 2937/2001 (Α΄169).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με τη συνεδρίαση της 13.02.2013 έχει εγκρίνει την
διαδικασία της Συναλλαγής (όπως ορίζεται παρακάτω) σύμφωνα με τη παρούσα
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πρόσκληση. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, το Ταμείο έχει αποφασίσει να πωλήσει
ποσοστό συμμετοχής του στην ΕΥΑΘ που αντιστοιχεί σε 51% επί του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της ΕΥΑΘ, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία θα υλοποιηθεί
από το Ταμείο («Διαγωνιστική Διαδικασία»). Το Ταμείο και ο Προτιμητέος Επενδυτής θα
συνάψουν Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών και Συμφωνία Μετόχων σε σχέση με την
Συναλλαγή («Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών» και «Συμφωνία Μετόχων» αντίστοιχα)
όπως ορίζεται κατωτέρω, για την απόκτηση ποσοστού 51% του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας και της διοίκησης της ΕΥΑΘ.
Στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, θα παρασχεθεί το δικαίωμα στην ΕΥΑΘ να
συνάψει τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τροποποιήσεις της υπάρχουσας Σύμβασης Παραχώρησης. Οι ακριβείς όροι της Σύμβασης
Παραχώρησης που θα τροποποιηθούν και/ή διευκρινιστούν εμπορικά, κατά περίπτωση,
θα ορισθούν κατά την Δεύτερη Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
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Δομή συναλλαγής

Δυνάμει της παρούσας πρόκλησης για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με
την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής στην ΕΥΑΘ (η «Πρόσκληση»), το Ταμείο καλεί τα
ενδιαφερόμενα μέρη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση ποσοστού
συμμετοχής 51% στην ΕΥΑΘ μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών, από το Ταμείο και
ανάληψη της διοίκησης της Εταιρίας μέσω της σύναψης Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών
και της Συμφωνίας Μετόχων(η «Συναλλαγή»).
Η Συμφωνία Μετόχων θα περιλαμβάνει ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, δικαιώματα του Ταμείου
ως μειοψηφούντος μετόχου καθώς επίσης και τυχόν επιπλέον δικαιώματα τα οποία θα
συμφωνηθούν υπέρ του Ταμείου και/ή του Προτιμητέου Επενδυτή.
Το Ταμείο θα γνωστοποιήσει τους όρους της Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών και της
Συμφωνίας Μετόχων σε όλους τους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενους, όπως ορίζεται
κατωτέρω, κατά την Δεύτερη Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
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Επισκόπηση διαδικασίας

Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι να προσελκύσει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες (οι «Ενδιαφερόμενοι») που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη Διαγωνιστική Διαδικασία αναφορικά με την Συναλλαγή. Η Διαγωνιστική Διαδικασία
προβλέπεται να διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις,

με την επιφύλαξη του δικαιώματος του

Ταμείου να εισαγάγει μια επιπλέον ενδιάμεση φάση μη δεσμευτικών προσφορών.
3.1

Πρώτη Φάση

Η πρόσκληση αυτή αναφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη πρώτη φάση του
Διαγωνισμού (η «Πρώτη Φάση»).
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Οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην
Διαγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με
την Ενότητα ΙΙΙ.1 κατωτέρω, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που περιγράφονται
κατωτέρω (η «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»).
Το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας (η «Δεύτερη Φάση») καθορίζεται από το Ταμείο, και θα αξιολογηθεί/κριθεί
με βάση τα κριτήρια και τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο II και III κατωτέρω.
Οι Ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν γραπτώς για το εάν πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στη Δεύτερη Φάση.
3.2

Δεύτερη Φάση

Οι Ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στην Δεύτερη Φάση (οι
«Προεπιλεγέντες

Ενδιαφερόμενοι»)

θα

κληθούν

να

υπογράψουν

σύμβαση

εμπιστευτικότητας (η «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας»). Με την σύναψη της Σύμβασης
Εμπιστευτικότητας,

οι

Προεπιλεγέντες

Ενδιαφερόμενοι

θα

λάβουν

λεπτομερές

πληροφοριακό τεύχος («Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών»), με περίληψη
της δεύτερης φάσης συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την υποβολή Δεσμευτικών
Προσφορών, ως ορίζονται κατωτέρω.
Οι Προεπιλεγέντες Ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης θα λάβουν
επίσης τα ακόλουθα:
i.

πρόσβαση σε εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (virtual data room) που θα

δημιουργηθεί σε σχέση με την ΕΥΑΘ προκειμένου να διενεργήσουν ενδελεχείς ελέγχους.
ii.

εκθέσεις ελέγχου που έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό του πωλητή (vendor due

diligence reports)
iii.

σχέδιο Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών και σχέδιο Συμφωνίας Μετόχων και

iv.

σχέδιο τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης (το «Σχέδιο Τροποποιημένης

Σύμβασης Παραχώρησης»).
Οι Προεπιλεγέντες Ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να παραθέσουν τα μη δεσμευτικά σχόλια
τους επί της Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών, της Συμφωνίας Μετόχων και του Σχεδίου
Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τους κανόνες και τη διαδικασία
που θα περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Κατόπιν
εξέτασης από το Ταμείο των σχολίων που υποβλήθηκαν, η τελική Σύμβαση Μεταβίβασης
Μετοχών,

η

τελική

Συμφωνία

Μετόχων

και

η

τελική

Τροποποιημένη

Σύμβαση

Παραχώρησης θα διανεμηθούν στους Προεπιλεγέντες Ενδιαφερόμενους, με βάση τα οποία
οι Προεπιλεγέντες Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, γραπτώς, μία δεσμευτική
προσφορά για την Συναλλαγή (η «Δεσμευτική Προσφορά»). Η Δεσμευτική Προσφορά
μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει και άλλα συμπληρωματικά έγγραφα, οι λεπτομέρειες των
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οποίων θα πρέπει να διευκρινίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών
και / ή κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης.
Μετά την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, το Ταμείο θα επεξεργασθεί τις
προσφορές αυτές καθώς και τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα και θα τις αξιολογήσει με
βάση μία σειρά κριτηρίων, τα οποία

θα καθοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής

Δεσμευτικών Προσφορών, και / ή κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης, ώστε να επιλέξει
τον προτιμητέο επενδυτή μεταξύ των Προεπιλεγέντων Ενδιαφερομένων (ο «Προτιμητέος
Επενδυτής»).
Εκτιμάται ότι η Δεύτερη Φάση θα ολοκληρωθεί εντός περίπου 3 – 4 μηνών από την ημέρα
που οι Προεπιλεγέντες Ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην
εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης. Το χρονοδιάγραμμα για την Δεύτερη Φάση θα περιγραφεί
στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Κατόπιν επιλογής του Προτιμητέου Επενδυτή και έκδοσης τυχόν αναγκαίων εγκρίσεων
από το Ταμείο καθώς και της έκδοσης έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ταμείο και
ο Προτιμητέος Επενδυτής θα συνάψουν την Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών και τη
Συμφωνία Μετόχων. Περαιτέρω η Τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης θα υπογραφεί
από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα τεθεί σε ισχύ με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Η
ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα επέλθει σε συνέχεια της λήψης όλων των απαραίτητων
εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών.

II

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Γενικά κριτήρια προεπιλογής των Ενδιαφερομένων

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης ώστε να
μπορούν να συμμετάσχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία.
1.1

Διαγωνιζόμενες συμπράξεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σχηματίσουν διαγωνιζόμενες συμπράξεις για να
συμμετάσχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία πριν από την υποβολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
1.1.1

Αποκλειστικότητα

Κάθε Ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Μέλος
διαγωνιζόμενης σύμπραξης δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε άλλη
διαγωνιζόμενη σύμπραξη, ούτε μπορεί μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης να υποβάλει
αυτοτελώς Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως μεμονωμένος Ενδιαφερόμενος. Παράβαση του
κανόνα αυτού θα επιφέρει τον αποκλεισμό όλων των εμπλεκομένων Ενδιαφερομένων.
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1.1.2

Διορισμός των Επικεφαλής

Σε περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από σύμπραξη, η σύμπραξη πρέπει να
ορίσει ένα από τα μέλη της ως επικεφαλής (ο «Επικεφαλής»), το δε μέλος αυτό θα πρέπει
να έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη σύμπραξη που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 34%
τουλάχιστον. Ο Επικεφαλής θα πρέπει να ελέγχει τη διοίκηση και λειτουργία της
σύμπραξης και θα αναλαμβάνει να κατέχει τουλάχιστον το 34% επί της συνολικής
συμμετοχής στη σύμπραξη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την
ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Ο Επικεφαλής θα πρέπει να πληροί όλα τα οικονομικά και τεχνικά κριτήρια που
περιγράφονται στις παραγράφους 2.2 και 2.3 της Ενότητας ΙΙ σε ανεξάρτητη βάση, εκτός
τις περιπτώσεις όπου ο Επικεφαλής είναι κοινοπραξία (η «Επικεφαλής Κοινοπραξία»),
στην οποία τα προαπαιτούμενα τεχνικά κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται από νομικό
πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον το 50% επί της συνολικής συμμετοχής και ελέγχει τη
διοίκηση και λειτουργία

της Επικεφαλής Κοινοπραξίας. Το νομικό πρόσωπο αυτό θα

αναλαμβάνει να κατέχει τουλάχιστον το 50% επί της συνολικής συμμετοχής στην
Επικεφαλής Κοινοπραξία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την
ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Ο Επικεφαλής, όπως εκπροσωπείται στη Διαγωνιστική Διαδικασία, πρέπει να είναι νόμιμα
εξουσιοδοτημένος από τα λοιπά μέλη της σύμπραξης ώστε να εκπροσωπεί τη σύμπραξη σε
ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στην Διαγωνιστική Διαδικασία.
1.1.3

Μεταβολές στη σύνθεση σύμπραξης

Μετά την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αλλαγές στη σύνθεση των Ενδιαφερομένων
μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο ως ακολούθως:
i.

μπορούν να προστεθούν νέα μέλη στους Ενδιαφερόμενους που συνιστούν

συμπράξεις, ή να σχηματιστούν συμπράξεις στη περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος
συμμετέχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία μεμονωμένα, ή μέλη Ενδιαφερόμενου που
συνιστά σύμπραξη μπορούν να μεταβιβάσουν τη συμμετοχή τους ολικά ή εν μέρει σε άλλα
μέλη της ίδιας σύμπραξης, ή
ii.

Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποχωρήσουν από τη Διαγωνιστική Διαδικασία και

όλα ή μερικά από τα νομικά πρόσωπα που σχηματίζουν τον εν λόγω

Ενδιαφερόμενο

μπορούν να γίνουν μέλη σε άλλους Ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από τα οριζόμενα υπό
το στοιχείο 1.1.1. αυτής της Ενότητας.
και περαιτέρω υπό την προϋπόθεση ότι:
i. O Επικεφαλής της σύμπραξης διατηρεί σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο της
διοίκησης και λειτουργίας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην σύμπραξη, η οποία
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θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 34% της συνολικής συμμετοχής,
και
ii. μετά τις αλλαγές στη σύνθεση ο Ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να πληροί όλα τα
κριτήρια που τίθενται στην Ενότητα ΙΙ.2 παρακάτω, και
iii. το Ταμείο έχει ειδοποιηθεί εγγράφως για όλες τις αλλαγές το αργότερο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία που θα ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών
Προσφορών και έχει χορηγήσει την έγγραφη συναίνεσή του.
1.1.4

Σύμβαση της Σύμπραξης

Όλα τα μέλη της σύμπραξης θα ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον απέναντι στο
Ταμείο ως προς τη συμμόρφωσή τους με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
1.1.5
Οι

Νομική μορφή

συμπράξεις

δεν

υποχρεούνται

να

περιβληθούν

συγκεκριμένη

νομική

μορφή

προκειμένου να συμμετάσχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία αλλά μπορούν να επιλέξουν
να συστήσουν ένα νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη της σύμπραξης θα
πρέπει να συμμετάσχουν στο υπό σύσταση νομικό πρόσωπο με το ίδιο ποσοστό που
συμμετέχουν στη σύμπραξη.
2
2.1

Κριτήρια προεπιλογής
Κριτήρια νομικής καταλληλότητας

Ο Ενδιαφερόμενος (ή στην περίπτωση σύμπραξης, κάθε μέλος της σύμπραξης) θα πρέπει
να αποδείξει συμμόρφωση προς τα κριτήρια νομικής καταλληλότητας τα οποία ορίζονται
στην Ενότητα αυτή, κατά την στιγμή της υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2.1.1 Οι Ενδιαφερόμενοι που έχουν καταδικασθεί, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, για
ποινικά αδικήματα σχετικά με επαγγελματική/επιχειρηματική συμπεριφορά, όπως
ορίζονται παρακάτω, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην Διαγωνιστική Διαδικασία και
συνεπώς θα αποκλείονται. Όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, το κριτήριο αυτό
αποκλεισμού

εφαρμόζεται

στον

Πρόεδρο

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

και

στον

Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το Καταστατικό ή αντίστοιχο έγγραφο. Όσον αφορά
άλλους τύπους νομικών προσώπων, το ανωτέρω κριτήριο αποκλεισμού εφαρμόζεται
στους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου. Τα ποινικά αδικήματα που
σχετίζονται

με

την

επαγγελματική/επιχειρηματική

συμπεριφορά

περιλαμβάνουν

(ενδεικτικά) υπεξαίρεση, εκβιασμό, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια πτώχευση και
επιπλέον:
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1
της Κοινής Δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ii. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης
98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου
iii. απάτη, υπό την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης που αφορά την προστασία των
οικονομικών δικαιωμάτων/συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/ΕΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
2.1.2 Επιπρόσθετα, οι Ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται εάν:
i. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, σε αναγκαστική πτώχευση ή σε κάθε άλλη
σχετική

κατάσταση

η

οποία

προκύπτει

από

παρόμοια

διαδικασία

που

διευκρινίζεται στο νόμο της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα ή στον Ελληνικό Νόμο.
ii. έχουν κινηθεί εναντίον τους διαδικασίες πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
πτώχευσης, διακανονισμού ή άλλη παρόμοια διαδικασία η οποία διευκρινίζεται
στην εθνικές, νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις.

2.2

Χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής

Κάθε Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, βασισμένα
στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για τα τελευταία τρία
(3) οικονομικά έτη:
i. Ίδια Κεφάλαια: μέσος όρος των ίδιων κεφαλαίων ίσος με ογδόντα εκατομμύρια
ευρώ (80.000.000) ή και παραπάνω, και
ii. Χρηματοοικονομικός Δανεισμός: ο μέσος χρηματοοικονομικός δανεισμός δεν είναι
ανώτερος από 5,50χ καθαρός δανεισμός / EBITDA (Κέρδη Προ Τόκων Φόρων &
Αποσβέσεων) («Πολλαπλασιαστής Χρηματοοικονομικού Δανεισμού») βάσει του
υπολογισμού

του

Χρηματοοικονομικού

μέσου

όρου

Δανεισμού.

των
Για

τριών
τους

ετησίων

σκοπούς

Πολλαπλασιαστών
του

συγκεκριμένου

υπολογισμού ο καθαρός δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο του χρηματοοικονομικού
δανεισμού μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών.
Τα κριτήρια υπό i) και ii) εφαρμόζονται σε τριετή (3) βάση.
Σε περίπτωση σύμπραξης, τα σχετικά κριτήρια ως άνω εφαρμόζονται αναλογικά για κάθε
μέλος της σύμπραξης, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη συμμετοχή του κάθε μέλους
στην σύμπραξη με βάση τον παρακάτω τύπο:
X = (N1 x P1) + (N2 x P2) +…+ (Nv x Pv)
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Όπου:
Ν1 είναι ο σχετικός αριθμός κάθε μέλους της σύμπραξης, δηλαδή τα Ίδια Κεφάλαια υπό (i)
παραπάνω ή ο Χρηματοοικονομικός Δανεισμός υπό (ii) παραπάνω
P1 είναι το ποσοστό συμμετοχής στη σύμπραξη του εν λόγω μέλους της σύμπραξης, και
ν είναι ο αριθμός των μελών της σύμπραξης.
Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενος ή μέλος σύμπραξης έχει προβεί σε συγχώνευση ή
έχει

αποκτήσει

επιχειρήσεις

κατά

τα

τρία

(3)

τελευταία

οικονομικά

έτη,

τα

χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής δύνανται να πληρούνται κατά την ευχέρεια του
Ενδιαφερόμενου στην βάση άτυπων (pro-forma) οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες
έχουν συνταχθεί με την παραδοχή ότι η συγχώνευση ή η απόκτηση έλαβαν χώρα στην
αρχή της περιόδου των τριών (3) ετών.
Οι εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου (private equity firms) εξαιρούνται από τα
χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής που αναφέρονται ανωτέρω, ωστόσο θα πρέπει
να διαθέτουν κεφάλαια που δεν έχουν δεσμευθεί ή διατεθεί για επενδύσεις ύψους
τουλάχιστον ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€80.000.000) σύμφωνα με τις πλέον
πρόσφατες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή τις εκθέσεις των ελεγκτών τους ή
αντίστοιχη πιστοποίηση βεβαιωμένη από ελεγκτή (τα «Διαθέσιμα Κεφάλαια») (από κοινού
τα «Κριτήρια ΙΜΚ»).
Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου (private equity firm) πληροί
τα Κριτήρια IMK, με σκοπό την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κριτηρίων
προεπιλογής εντός της κοινοπραξίας i) τα Διαθέσιμα Κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως
υποκατάστατα για τα Ίδια Κεφάλαια και ii) ο Πολλαπλασιαστής Χρηματοοικονομικού
Δανεισμού μηδέν (0,0χ) θα εφαρμοστεί αναλογικά στη συμμετοχή της εταιρείας ιδιωτικού
μετοχικού κεφαλαίου (private equity firm) στη σύμπραξη.
Στην περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί για λιγότερο από τρία (3)
οικονομικά έτη, το Ταμείο θα λάβει υπόψη μόνο τα έτη για τα οποία έχουν υποβληθεί
ετήσιες (ή μεγαλύτερης διάρκειας) οικονομικές καταστάσεις.

2.3

Τεχνικά κριτήρια προεπιλογής

Κάθε Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταδείξει:
i. εμπειρία στη διαχείριση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση υποδομών
και υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και
ii. εμπειρία στη διαχείριση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση
εγκαταστάσεων

επεξεργασίας

ύδατος

και

επεξεργασίας διάθεσης υποπροϊόντων), και
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λυμάτων

(συμπεριλαμβανομένης

iii. εμπειρία στη διεύθυνση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση
συστημάτων μέτρησης κατανάλωσης, τιμολόγησης και είσπραξης εσόδων,
σε ένα ενιαίο σύστημα που εξυπηρετεί πληθυσμό τουλάχιστον 500.000 κατά τη διάρκεια
των τελευταίων

τριών

(3) ετών. Προς

αποφυγή

αμφιβολιών, η

άθροιση

του

εξυπηρετούμενου πληθυσμού διαφορετικών συστημάτων ή εταιριών ή πόλεων, δεν
επιτρέπεται.
2.4

Ο Ενδιαφερόμενος ή στη περίπτωση σύμπραξης, τα μέλη της σύμπραξης, μπορούν

να βασιστούν στις χρηματοοικονομικές και/ ή τεχνικές δυνατότητες συνδεδεμένης
εταιρείας (όπως ορίζεται η εταιρεία αυτή στο Άρθρο 42 ε του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει),
υπό τον όρο ότι ο Ενδιαφερόμενος αποδεικνύει στο Ταμείο ότι θα έχει στην διάθεσή του
τους απαιτούμενους πόρους, μέσω της υποβολής έγγραφης δεσμευτικής δήλωσης από την
συνδεδεμένη εταιρεία (ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου), η
οποία θα περιέχει δεσμεύσεις ότι η εν λόγω συνδεδεμένη εταιρεία οφείλει (α) να θέσει
όλους τους απαιτούμενους οικονομικούς και/ή τεχνικούς πόρους στην διάθεση του
Ενδιαφερόμενου, και (β) αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη και αναγνωρίζει τις
υποχρεώσεις του απέναντι στο Ταμείο σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή. Το τρίτο μέλος του σχηματισμού θα πρέπει να
προσκομίσει τα έγγραφα που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 της Ενότητας ΙΙΙ με
προκειμένου να αποδείξει ότι κατέχει τις προαναφερόμενες οικονομικές και/ή τεχνικές
δυνατότητες.
Οι Ενδιαφερόμενοι ή, σε περίπτωση σύμπραξης, τα μέλη της σύμπραξης, δεν θα μπορούν
να βασίζονται στις χρηματοοικονομικές και / ή τεχνικές ικανότητες κανενός άλλου τρίτου
μέρους προκειμένου να αποδείξουν ότι πληρούν τα χρηματοοικονομικά και / ή τεχνικά
κριτήρια προεπιλογής.

III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος καθώς και κάθε συνοδευτικό έγγραφο, ως αναφέρεται
κατωτέρω λεπτομερώς, θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα πρωτότυπο αντίτυπο, το οποίο θα
φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και σε ένα αντίγραφο από το πρωτότυπο το οποίο θα
φέρει την ένδειξη «αντίγραφο» στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική οπότε και θα
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο (ή τους
νομίμους εκπροσώπους) ή άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (ή εκπροσώπους)
και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, με τη μορφή και τη σειρά που περιγράφονται
κατωτέρω:
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1

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα και με την
κατωτέρω σειρά παρουσίασης:
1.1

Πλήρη επωνυμία του Ενδιαφερομένου, διεύθυνση και έδρα, αριθμοί τηλεφώνου

και τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονική διεύθυνση (email), διεύθυνση της ιστοσελίδας
στο διαδίκτυο (εάν υπάρχει), μαζί με την υπάρχουσα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου
και μετόχων ή εταίρων. Επίσης επιβεβαίωση ότι ο Ενδιαφερόμενος ενεργεί ιδίω ονόματι
και όχι ως αντιπρόσωπος.
1.2

Στην περίπτωση σύμπραξης, πλήρη ονόματα των μελών της σύμπραξης και την

αντίστοιχη διεύθυνση ή έδρα αυτών, υπάρχουσα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και
μετόχων ή εταίρων. Όσον αφορά στον Επικεφαλής της Σύμπραξης, τους αριθμούς
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και
την ιστοσελίδα (εάν υπάρχει). Η σύμπραξη επίσης θα πρέπει να παρέχει και τα αντίστοιχα
προτεινόμενα ποσοστά συμμετοχής επί του κεφαλαίου κάθε μέλους της σύμπραξης και
περιγραφή του τρόπου κατά τον οποίο ο Επικεφαλής ελέγχει τη διοίκηση και την
λειτουργία της σύμπραξης.
1.3

Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής προσέγγισης του Ενδιαφερομένου για την εν

λόγω Συναλλαγή.
1.4

Λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές που ο Ενδιαφερόμενος προτίθεται να

χρησιμοποιήσει και στις οποίες έχει πρόσβαση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη
Συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από δάνεια ή από ίδια κεφάλαια.
1.5

Αναφορά για πιθανά θέματα τα οποία ο Ενδιαφερόμενος προβλέπει σχετικά με τη

διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τον ενδελεχή έλεγχο και με κάθε άλλη απαιτούμενη
πληροφορία προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλει μια πλήρως χρηματοδοτούμενη
Δεσμευτική Προσφορά.
1.6

Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των κύριων υπεύθυνων επικοινωνίας του

Ενδιαφερόμενου όπως επίσης και του προσώπου που έχει διοριστεί ως αντίκλητος.
2

Συνοδευτικά Έγγραφα

Η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα

ακόλουθα

συνοδευτικά έγγραφα (τα «Συνοδευτικά Έγγραφα»):
2.1

Τα

Συνοδευτικά

Έγγραφα

τα

οποία

αποδεικνύουν

τα

Kριτήρια

Nομικής

Kαταλληλότητας.
2.1.1 Υπεύθυνη Δήλωση («Υπεύθυνη Δήλωση») σύμφωνα με το Ν.1599/1986, η οποία
επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο (ή εκπροσώπους)
στην περίπτωση νομικού προσώπου, η οποία να αναφέρει ότι:
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i. ο Ενδιαφερόμενος ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους όρους της Διαγωνιστικής
Διαδικασίας,
ii. δεν υφίστανται ζητήματα που περιορίζουν τον Ενδιαφερόμενο από το να υποβάλει
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος,
iii. η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία πραγματοποιείται με την αποκλειστική
ευθύνη και δαπάνη του Ενδιαφερόμενου και ότι η συμμετοχή ως έχει ή η απόρριψη
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θεμελιώνει σε οποιαδήποτε περίπτωση, δικαίωμα
αποζημίωσης από το Ταμείο ή άλλους συμβούλους.
iv. κατά την ημερομηνία της υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης, ο Ενδιαφερόμενος
και, σε περίπτωση των νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπος (εκπρόσωποι)
πληρούν τα κριτήρια νομικής καταλληλότητας όπως ορίζονται στην Ενότητα II.2.1.
παραπάνω, και
v. κατά την ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης το σύνολο των
πληροφοριών, καταστάσεων, δηλώσεων και συνοδευτικών εγγράφων και κάθε
άλλο συνοδευτικό έγγραφο που έχει κατατεθεί μαζί με την Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και ο Ενδιαφερόμενος δεν έχει αποκρύψει
στοιχεία σχετικά με την Διαγωνιστική Διαδικασία και την Συναλλαγή.
2.2

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση νομικών προσώπων:

2.2.1 Πιστοποιητικό του εταιρικού μητρώου ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο (ή έγγραφα), το
οποίο έχει εκδοθεί, ή ληφθεί από το αρχείο του συγκεκριμένου εταιρικού μητρώου, εντός
του τελευταίου ενός (1) μήνα πριν από την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που
αποδεικνύει την ενσωμάτωση και εγγραφή της εταιρείας στις αρμόδιες αρχές της χώρας
της παρούσας εγκατάστασης και την

ύπαρξή της κατά την ημερομηνία έκδοσης του

πιστοποιητικού.
2.2.2 Έγγραφο που να αποδεικνύει την εξουσία εκπροσώπησης ενός ή περισσοτέρων
ατόμων (π.χ. Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διαχειριστές, κλπ.) εν ισχύ, νόμιμα επικυρωμένα
εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από αρμόδια δημόσια
αρχή, συμβολαιογράφο, εταιρικό γραμματέα,

εν ενεργεία δικηγόρο ή άλλο αρμόδιο

πρόσωπο. Τα πρόσωπα που υπογράφουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να
έχουν

επαρκή

εξουσιοδότηση

και τα

σχετικά

έγγραφα

που

αποδεικνύουν

την

εξουσιοδότηση αυτή, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα υποβαλλόμενα έγγραφα. Αν
σύμφωνα με τους νόμους της χώρας παρούσας εγκατάστασης του νομικού προσώπου,
είναι υποχρεωτικό να δημοσιοποιήσει την ταυτότητα των προσώπων που εκπροσωπούν το
νομικό πρόσωπο, ένα αντίγραφο της δημοσιοποίησης της εν ισχύ εξουσίας εκπροσώπησης
θα πρέπει να υποβληθεί (π.χ. ΦΕΚ)
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2.3

Συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Εκτός από την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ανωτέρω, οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ακόμη να
υποβάλουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά έγγραφα είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
2.3.1 Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, επενδυτικά κεφάλαια (funds) και συμπράξεις,
αντίγραφα των ελεγχθέντων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3)
οικονομικών ετών. Εάν ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μητρική εταιρεία, ελεγχθείσες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει ακόμη να υποβληθούν. Εάν ο
Ενδιαφερόμενος βασίζεται στη χρηματοοικονομική δυνατότητα άλλου μέλους του ομίλου
προκειμένου να ικανοποιήσει τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, θα πρέπει να υποβληθούν
οι οικονομικές καταστάσεις του μέλους αυτού σε συνδυασμό με τους ελεγχθέντες
ενοποιημένους λογαριασμούς του ομίλου. Εάν ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί μέρος του
ομίλου και δεν βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα άλλου μέλους του ομίλου
προκειμένου να ικανοποιήσει τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, θα πρέπει επίσης να
κατατεθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που σχετίζονται με τον όμιλο μόνο για
πληροφοριακούς λόγους. Για τις εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου (private equity
firms)

σε

περίπτωση

που

δεν

υπάρχει

υποχρέωση

δημοσίευσης

οικονομικών

καταστάσεων, η τήρηση των Κριτηρίων ΙΜΚ θα πρέπει να βεβαιωθεί από διεθνούς φήμης
ελεγκτική εταιρία.
Όσον αφορά τους Ενδιαφερόμενους ή μέλη συμπράξεων τα οποία είναι εισηγμένα στο
Χρηματιστήριο ενός κράτους μέλους της ΕΕ, ΕΟΧ ή ΟΟΣΑ, και υποχρεούνται σε υποβολή ή
δημοσίευση ετήσιας κατάστασης, δελτίου ή άλλου εγγράφου, αντίγραφο του ετήσιου
δελτίου χρηματιστηρίου, του δελτίου ή άλλου εγγράφου για τα τελευταία τρία (3)
οικονομικά έτη.
Εάν ο νόμος της χώρας παρούσας εγκατάστασης του νομικού προσώπου δεν απαιτεί την
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/1986, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2, από τον Ενδιαφερόμενο σε
συνδυασμό με τις αδημοσίευτες οικονομικές καταστάσεις, που επιβεβαιώνουν ότι η
δημοσίευση δεν απαιτείται, μαζί με όλα τα δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με την
Πρόσκληση.
2.3.2 Κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που υποστηρίζει την ισχυρή οικονομική
κατάσταση του Ενδιαφερόμενου.
2.4

Συνοδευτικά Έγγραφα που αποδεικνύουν τα τεχνικά κριτήρια προεπιλογής.
i.

Υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωση, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3,

ii.

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που αποδεικνύει τα τεχνικά
κριτήρια του Ενδιαφερομένου.

13

3

Γενικά

Η υποβολή των Συνοδευτικών Εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και
2.3 της Ενότητας ΙΙΙ είναι υποχρεωτική και η παράλειψη υποβολής έχει ως αποτέλεσμα ότι
υπόκειται ο Ενδιαφερόμενος σε αποκλεισμό από την Διαγωνιστική Διαδικασία. Το ίδιο
ισχύει στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις.
Όπου η έκδοση των εγγράφων που προβλέπονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 της
Ενότητας ΙΙΙ δεν είναι δυνατή στο κράτος σύστασης και/ή παρούσας εγκατάστασης του
Ενδιαφερόμενου, ο τελευταίος υποχρεούται να συμπεριλάβει Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4, βεβαιώνοντας την αδυναμία
εκδόσεως. Στην ίδια δήλωση, ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει τα γεγονότα που
θα βεβαιώνονταν στο μη υφιστάμενο πιστοποιητικό, όπως απαιτείται στην Πρόσκληση.
Απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των Υπευθύνων Δηλώσεων του Ν.
1599/1986 που απαιτούνται στην Πρόσκληση, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο.
Σε περίπτωση σύμπραξης, τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και
2.3 της Ενότητας ΙΙΙ θα πρέπει να χορηγηθούν ξεχωριστά για κάθε μέλος της σύμπραξης,
εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην Πρόσκληση, υποδεικνύοντας παράλληλα το ποσοστό
συμμετοχής στη σύμπραξη.
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και το σύνολο των Συνοδευτικών Εγγράφων πρέπει να
υποβάλλονται στην ελληνική

ή την αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που είναι στην

αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αβεβαιότητας, αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ του
ελληνικού και του ξενόγλωσσου κειμένου, το Ταμείο θα δύναται να ζητήσει σε σύντομη
προθεσμία τυχόν διευκρινίσεις ή/και νέα μετάφραση.
Το σύνολο των Συνοδευτικών Εγγράφων θα πρέπει να κατατεθούν σε πρωτότυπα ή
νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων, θεωρημένα από αρμόδια δημόσια ή
δικαστική αρχή, συμβολαιογράφο, εν ενεργεία δικηγόρο ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο.
IV

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα
πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (ήτοι την επιστολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και τα Συνοδευτικά έγγραφα), σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλοντάς την: (α) σε δύο αντίτυπα σε έντυπη
μορφή, όπως περιγράφεται ανωτέρω, τα οποία θα βρίσκονται σε σφραγισμένο φάκελο
και (β) σε ηλεκτρονική μορφή είτε αποθηκευμένα σε μη επανεγγράψιμη ηλεκτρονική
συσκευή

αποθήκευσης

(CD–ROM

ή

DVD,

σε

εύκολα

προσβάσιμη

μορφή)

είτε

αποστέλλοντάς τα ηλεκτρονικώς (σε εύκολα προσβάσιμη μορφή), προς την HSBC Bank
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plc, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, 115-26 Αθήνα, Ελλάδα, υπ' όψιν κ. Ιακώβ Ερρέρα
(email: iakov.errera@hsbc.com). Η εν λόγω υποβολή θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο
στις 17:00 (ώρα Ελλάδος) την

19.04.2013. Σε περίπτωση απόκλισης θα υπερισχύει η

έντυπη μορφή.
Οποιαδήποτε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβληθεί μετά τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) της
19.04.2013, δεν θα γίνεται δεκτή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόμενη σε τυχηρά ή σε
λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την
καθυστερημένη λήψη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί ή ανοιχτεί. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με φαξ, ή
e-mail μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) την 22.03.2013 . Τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να
απευθύνονται προς τους εκπροσώπους που αναφέρονται κατωτέρω:
Δήμος Καπουνιαρίδης
Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ
Φιλελλήνων 10
105 57 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. : + 30 210 37 20 000
Φαξ : + 30 210 37 20 083,
Email: dkapouniaridis@eurobankequities.gr
Ή
Ιακώβ Ερρέρα
HSBC Bank plc
109-111, Λεωφόρος Μεσογείων
115 26 , Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. : + 30 210 696 1504
Φαξ : + 30 210 691 1901
Email: iakov.errera@hsbc.com
Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεως θα αναρτώνται στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
www.hraf.gr.
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V

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η συμμετοχή των Ενδιαφερομένων στη Διαγωνιστική Διαδικασία συνεπάγεται την εκ
μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας
Πρόσκλησης. Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, απαντήσεις, προτάσεις και υποβολές
που

σχετίζονται

με

το

έγγραφο

αυτό

και/ή

με

την

Διαγωνιστική

Διαδικασία

πραγματοποιούνται με ευθύνη του Ενδιαφερόμενου.
Το Ταμείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους Ενδιαφερόμενους διευκρινίσεις
και/ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί
προσηκόντως.
Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί από το Ταμείο και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη
του, απευθύνεται δε μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί κατά
την εφαρμοστέα νομοθεσία. Δεν συνιστά προσφορά οποιουδήποτε τύπου και το Ταμείο
όσο και οι σύμβουλοί του δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτή. Κανένα
στοιχείο της Πρόσκλησης αυτής δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως παρουσίαση δέσμευσης
του Ταμείου προκειμένου να συνάψει σύμβαση σιωπηρώς ή ειδάλλως. Αν και η
πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί με καλή πίστη, η
Πρόσκληση δεν είναι ολοκληρωμένη και περιεκτική και δεν έχει ανεξάρτητα επαληθευθεί
από το Ταμείο ή τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συμβούλων
του Ταμείου, ήτοι HSBC Bank plc, Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Hyder Consulting (UK) Ltd,
Allen & Overy LLP, PotamitisVekris Law Partnership.
Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυοδοτική δήλωση ή δέσμευση, ανάληψη υποχρέωσης
αποζημίωσης ή άλλης υποχρέωσης, ρητή ή σιωπηρή δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί
σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα της Πρόσκλησης ή άλλης
πληροφορίας παρεχόμενης στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
Δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από το Ταμείο ή τους συμβούλους τους
ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή συνεργάτη του Ταμείου ή των
συμβούλων του, καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια ή
παράλειψη στην παρούσα Πρόσκληση ή άλλη πληροφορία παρεχόμενη στα πλαίσια της
Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Ουδείς αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε αξίωση
για ζημίες, αποζημίωση ή άλλως κατά του Ταμείου ή οποιονδήποτε εκ των συμβούλων
αυτού από την Πρόσκληση ή τη συμμετοχή αυτού στη Διαγωνιστική Διαδικασία συνεπεία
των ανωτέρω ή από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Οι πληροφορίες στη παρούσα Πρόσκληση και κάθε πληροφορία παρεχόμενη στα πλαίσια
της Διαγωνιστικής Διαδικασίας δεν αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε παράσταση
γεγονότων ή δέσμευση από το Ταμείο ή οποιονδήποτε εκ των συμβούλων του προς
τρίτους ή για οποιοδήποτε όρο σύμβασης μεταξύ του Ταμείου ή των συμβούλων του και
τρίτους.

16

Η παρούσα Πρόσκληση ή κάθε άλλη πληροφορία παρεχόμενη στο πλαίσιο της
Διαγωνιστικής Διαδικασίας δεν προορίζεται να αποτελέσει την βάση για οποιαδήποτε
επιχειρηματική ή επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταμείο ή
οποιονδήποτε από τους συμβούλους του και δεν συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών
από το Ταμείο ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του. Κάθε πρόσωπο στο οποίο
καθίσταται διαθέσιμο το έγγραφο οφείλει να κάνει τη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση
του εγγράφου αυτού μετά την διενέργεια της έρευνας εκείνης και τη λήψη εκείνων των
επαγγελματικών συμβουλών, που αυτό θα κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο.
Η έκδοση της παρούσας πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Ταμείο να
προβεί στη Συναλλαγή είτε σύμφωνα με τη Διαγωνιστική Διαδικασία είτε άλλως. Η έκδοση
της παρούσας πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Ελληνικό Δημόσιο ή/και
την Εταιρεία να προβούν στη σύναψη της Τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης. Το
Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, το χρονοδιάγραμμα και
οποιαδήποτε Φάση της παρούσας πρόσκλησης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας εν όλω ή εν
μέρει και/ή να τροποποιεί, να αναβάλει, να ακυρώνει ή να παύσει τη Διαγωνιστική
Διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, χωρίς να θεμελιώνει ουδεμία ευθύνη του
Ταμείου ή οποιουδήποτε εκ των συμβούλων του έναντι των Ενδιαφερομένων και/ή
τρίτων. Καθιστώντας την Πρόσκληση αυτή διαθέσιμη, το Ταμείο και οι σύμβουλοί του
ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν να παρέχουν στους Ενδιαφερομένους πρόσβαση σε
οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή να ενημερώσουν το έγγραφο ή να διορθώσουν
τυχόν ανακρίβειες σε αυτό που μπορεί να καταστούν εμφανείς.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, οι σύμβουλοι του Ταμείου ενεργούν
αποκλειστικά ως σύμβουλοι έναντι του Ταμείου, και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι
οποιουδήποτε άλλου εκτός από το Ταμείο για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από
αυτούς σε σχέση με το παρόν έγγραφο. Ούτε το Ταμείο ούτε και κανένας από τους
αντίστοιχους συμβούλους τους, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο ή οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη
του εγγράφου αυτού σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία.
Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, απαντήσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με
το

έγγραφο

αυτό

και/ή

τη

Διαγωνιστική

Διαδικασία

γίνονται

με

ευθύνη

των

Ενδιαφερομένων.
Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία που ισχύει για την ΕΥΑΘ
ενδέχεται να αλλάξει. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και των
ευρωπαϊκών Συνθηκών σχετικά με τον τομέα της ύδρευσης (συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, της παραγωγής, προμήθειας, διανομής και μεταφοράς νερού) μπορεί
επίσης να αλλάξει.
Η Πρόσκληση αυτή δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αποθηκευθεί σε
οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Ταμείου, εκτός από τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για την προετοιμασία
απάντησης στην Πρόσκληση αυτή.
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Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου μετά την
παραλαβή τους από το Ταμείο. Οι Ενδιαφερόμενοι δίνουν στο Ταμείο το δικαίωμα να
αναπαράγει και να αποκαλύπτει τις απαντήσεις σε αυτή την Πρόσκληση για οποιοδήποτε
σκοπό σε σχέση με την εκπλήρωση των θεσμικών υποχρεώσεών του. Το Ταμείο μπορεί να
υποχρεωθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με τις ληφθείσες
Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος σε απάντηση αιτήσεων για πληροφορίες, με την επιφύλαξη
σχετικών εξαιρέσεων.
Η υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Ενδιαφερόμενο αποτελεί ρητή αποδοχή εκ
μέρους του Ενδιαφερόμενου του δικαιώματος του Ταμείου να γνωστοποιεί την ταυτότητά
του και το γεγονός ότι έχει υποβάλλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
Αν προβλέπεται από νόμο, κανονισμό ή απόφαση δικαστηρίου ή διοικητική και
κοινοβουλευτική αρχή ή κυβερνητικό φορέα, το Ταμείο μπορεί να υποχρεωθεί να
αποκαλύψει πληροφορίες και/ή έγγραφα συνδεόμενα με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος.
Οι περιορισμοί ευθύνης που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση υπόκεινται στο
εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και θα εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό που
αυτό το πλαίσιο επιτρέπει.
Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην
Αγγλική. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης, το Ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει.
Τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα
σε σχέση με τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα Πρόσκληση και εφαρμοστέο
θα είναι το Ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (το «Ταμείο»)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός

Δελτίου

Τηλ

Ταυτότητας:
Τόπος

:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Κατοικίας:
Αρ.

Δ/νση ηλεκτρ.

τηλεομοιοτύπου

ταχυδρομείου

(fax):

(e-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, και με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας
[●] (ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ), που εδρεύει (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ), με Α.Φ.Μ. [●] (ο «Ενδιαφερόμενος»),
δηλώνω σε σχέση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Ενδιαφερόμενου για την απόκτηση
ποσοστού συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. σύμφωνα με
τη σχετική από 21.02.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε από το Ταμείο (η
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»), ότι:
(α) ο Ενδιαφερόμενος ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας,
(β) δεν υφίστανται ζητήματα που να περιορίζουν τον Ενδιαφερόμενο από το να υποβάλει Εκδήλωση
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Ενδιαφέροντος,
(γ) η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία πραγματοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη και
δαπάνη του Ενδιαφερόμενου και ότι η συμμετοχή ως έχει ή η απόρριψη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
δεν θεμελιώνει σε οποιαδήποτε περίπτωση, δικαίωμα αποζημίωσης από το Ταμείο ή άλλους
συμβούλους,
(δ)

κατά

την

ημερομηνία

εγγραφής

της

παρούσας,

ο(ι)

νόμιμος(ι)

εκπρόσωπος(ι)

του

Ενδιαφερόμενου δεν έχει(ουν) καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικά
αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική/επιχειρηματική συμπεριφορά, στα οποία
περιλαμβάνονται (ενδεικτικά) η υπεξαίρεση, ο εκβιασμό, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δόλια
πτώχευση και επιπλέον:
i.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 της Κοινής
Δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ii.

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΔΕΥ του
Συμβουλίου

iii.

απάτη, υπό την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης που αφορά την προστασία των
οικονομικών δικαιωμάτων/συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και

iv.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της
Οδηγίας

91/308/ΕΚ

χρηματοπιστωτικού

του

Συμβουλίου,

συστήματος

για

για
την

την

πρόληψη

νομιμοποίηση

χρησιμοποίησης

εσόδων

από

του

παράνομες

δραστηριότητες.
(Ι)

(ε) Ο Ενδιαφερόμενος δεν βρίσκεται σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση ή σε αντίστοιχη
κατάσταση, δεν έχει λυθεί, ούτε τελεί υπό εκκαθάριση, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη θέση
αυτής σε πτώχευση ή για το διορισμό εκκαθαριστή και δεν έχει τεθεί σε ανάλογη κατάσταση που να
προκύπτει από ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία ή τις κανονιστικές διατάξεις
της χώρας όπου ευρίσκεται η έδρα ή από τον Ελληνικό Νόμο.
(στ) Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, και συνοδευτικό έγγραφο και κάθε άλλο
συνοδευτικό έγγραφο που έχει υποβάλλει ο Ενδιαφερόμενος μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
ή άλλως, είναι αληθή και ακριβή και δεν έχει αποκρύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη
Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή (όπως αυτές ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος).

Τόπος: [●] Ημερομηνία: [●]
Ο – Η Δηλ[●]
(Υπογραφή – θεώρηση γνησίου υπογραφής)

20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (το «Ταμείο»)

Ο – Η Όνομα:
Όνομα

Επώνυμο:

και

Επώνυμο

και

Επώνυμο

Πατέρα:
Όνομα

Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός

Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Κατοικίας:
Δ/νση ηλεκτρ.
Αρ.

τηλεομοιοτύπου

(fax):

ταχυδρομείου
(e-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, και με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας [●]
(ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ), που εδρεύει [●] (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ), με Α.Φ.Μ. [●] (ο «Ενδιαφερόμενος» [ ή
[μέλος της σύμπραξης (το «Μέλος Σύμπραξης»)] , δηλώνω σε σχέση με την υποβολή από τον
Ενδιαφερόμενο ή [επωνυμία σύμπραξης] Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού
συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. σύμφωνα με τη σχετική
από 21.02.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε από το Ταμείο, ότι η νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου [ή του Μέλους Σύμπραξης] δεν απαιτεί τη δημοσίευση
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οικονομικών καταστάσεων [ή δεν έχουν δημοσιευτεί οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις του
Ενδιαφερόμενου [ή του Μέλους Σύμπραξης] ].

Τόπος: [●] Ημερομηνία: [●]
Ο – Η Δηλ[●]
(Υπογραφή – θεώρηση γνησίου υπογραφής)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (το «Ταμείο»)

Ο – Η Όνομα:
Όνομα

Επώνυμο:

και

Επώνυμο

και

Επώνυμο

Πατέρα:
Όνομα

Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός

Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Κατοικίας:
Δ/νση ηλεκτρ.
Αρ.

τηλεομοιοτύπου

ταχυδρομείου

(fax):

(e-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, και με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας [●]
(ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ), που εδρεύει [●] (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ), με Α.Φ.Μ. [●] (ο «Ενδιαφερόμενος»),
δηλώνω σε σχέση με την υποβολή από τον Ενδιαφερόμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
απόκτηση ποσοστού συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
σύμφωνα με τη σχετική από 21.02.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε από το
Ταμείο

(η

«Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος»)

ότι

ο

Ενδιαφερόμενος

πληροί

το

[χρηματοοικονομικό] [και] [τεχνικό κριτήριο] της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως
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ακολούθως:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/
ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
*

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ % (P)

1.
2.
3.
[100%]
* Συμπληρώνεται για τα μέλη των ενώσεων προσώπων/κοινοπραξιών
** t = η πιο πρόσφατη οικονομική χρήση
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ΕΤΟΥΣ t**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Όνομα

της
1

Εταιρίας/Σύμπραξης
1.

Τίτλος έργου
Όνομα πελάτη

Χώρα

Είδος
σύμβασης

Ημερομηνία
έναρξης

Διάρκεια

Εξυπηρετούμενος
πληθυσμός (σε χιλιάδες)

Ετήσια

έσοδα

Ετήσια τέλη

2

/ Ονόματα

Συστάσεις

εταίρων

Νερό

Όνομα:
Διεύθυνση:
Τηλ.:

Λύματα

ΦΑΞ.:
Ηλ. Ταχ.:
Λεπτομερής περιγραφή του έργου

3

Είδος παρεχόμενων υπηρεσιών

1 Σε περίπτωση που η υποβολή γίνεται από σύμπραξη, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε το μέλος (μέλη) το οποίο ήταν υπεύθυνο για το έργο.
2 Παρακαλούμε όπως αναφέρετε τα έσοδα ή τα τέλη.
3 Παρουσίαση πρόσφατης σχετικής εμπειρίας σύμφωνα με την ενότητα 2.3 (i) – (iii)
4 Ο Επικεφαλής σύμπραξης/κοινοπραξίας θα πρέπει να πληροί τα Τεχνικά Κριτήρια.

Τόπος: [●] Ημερομηνία: [●]
Ο – Η Δηλ[●]
(Υπογραφή – θεώρηση γνησίου υπογραφής)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (το «Ταμείο»)

Ο – Η Όνομα:
Όνομα

Επώνυμο:

και

Επώνυμο

και

Επώνυμο

Πατέρα:
Όνομα

Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός

Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Κατοικίας:
Δ/νση ηλεκτρ.
Αρ.
(fax):

τηλεομοιοτύπου

ταχυδρομείου
(e-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, και με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας [●]
(ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ), που εδρεύει (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ), με Α.Φ.Μ. [●],(ο «Ενδιαφερόμενος»)
δηλώνω σε σχέση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Ενδιαφερόμενου για την απόκτηση ποσοστού
συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. σύμφωνα με τη σχετική
από 21.02.2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε από το Ταμείο (η «Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»), ότι το/η [●] (περιγραφή εγγράφου που απαιτείται στις παραγράφους
2.1 και/ή 2.2 της Ενότητας ΙΙ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) δεν δύναται να εκδοθεί στην
[●], κράτος σύστασης, και/ή την [●], κράτος παρούσας δικαιοδοσίας της εταιρείας [●].

(Η Εταιρεία θα πρέπει επίσης να δηλώσει/βεβαιώσει στην παρούσα δήλωση τα γεγονότα/στοιχεία τα
οποία θα επιβεβαιώνονταν σε περίπτωση που το πιστοποιητικό υφίστατο, όπως απαιτείται από την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

Τόπος: [●] Ημερομηνία: [●]
Ο – Η Δηλ[●]
(Υπογραφή – θεώρηση γνησίου υπογραφής)
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