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1

Εισαγωγή

1.1

Η Ιδιωτικοποίηση της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.»

Η “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έχει συσταθεί ως
ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο («Γ.Ε.Μ.Η.») με αριθμό 058231004000 (εφεξής η «ΟΛΘ» ή η «Εταιρεία») και αποτελεί το
φορέα που είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση και λειτουργία του θαλασσίου λιμένα της
Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα (εφεξής ο «Λιμένας Θεσσαλονίκης»).
Το 2001, η ΟΛΘ και το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «Ε.Δ.») συνήψαν σύμβαση παραχώρησης
αναφορικά με το Λιμένα Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε, επεκτάθηκε και
κυρώθηκε δια νόμου (η «Σύμβαση Παραχώρησης Ε.Δ.»).
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού
Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή το «Ταμείο») συστάθηκε με το Νόμο 3986/2011 της
Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 152Α/1.7.2011) (όπως ισχύει, ο «Νόμος ΤΑΙΠΕΔ») και το σύνολο
του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στο Ε.Δ. και ελέγχεται από αυτό. Σύμφωνα με το Άρθρο 1§1 του
Νόμου ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ είναι επιφορτισμένο, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αποκρατικοποιήσεων του Νόμου 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής» (όπως εκάστοτε ισχύει, το «ΜΠΔΣ»), με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
του Ε.Δ., καθώς και των εταιρειών, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ελέγχεται εξ ολοκλήρου, άμεσα
ή έμμεσα, από το Ε.Δ. ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο νομικό πρόσωπο ή φορέα.
Σύμφωνα με το Νόμο ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αποκτήσει Επτά Εκατομμύρια Τετρακόσιες Ογδόντα
Έξι Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Τέσσερις (7,486,194) μετοχές εκδόσεως της ΟΛΘ, ονομαστικής αξίας
Ευρώ Τριών (€3,00) εκάστης (επί συνόλου 10,080,000 μετοχών εκδόσεως της ΟΛΘ), που
αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου Εβδομήντα Τέσσερα και 0,27 τοις εκατό (74,27%) του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ.
Οι μετοχές εκδόσεως της ΟΛΘ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»). Περαιτέρω
πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας
(www.thpa.gr) ή στο δικτυακό τόπο του Χ.Α. (www.athex.gr).
1.2

Δομή Συναλλαγής

Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου επέλεξε, δυνάμει
σχετικής απόφασης που έλαβε κατά τη συνεδρίασή του της 10 Απριλίου 2014, τη διάθεση
πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ, ανερχόμενου σε 67% στο
μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ (το «Ποσοστό») και, περαιτέρω, ενέκρινε τη διαδικασία αναφορικά με
την πώληση του Ποσοστού μέσω διεθνούς ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας (εφεξής η
«Διαδικασία»).
Με την παρούσα πρόσκληση για την υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος αναφορικά με την
απόκτηση του Ποσοστού (η «Πρόσκληση»), το Ταμείο προσκαλεί δυνητικά ενδιαφερόμενα φυσικά
πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ενεργώντας ατομικά ή ως Ενώσεις (όπως ορίζονται κατωτέρω), και
ανεξάρτητα από το εάν ενεργούν ως στρατηγικοί, χρηματοοικονομικοί ή άλλου είδους επενδυτές, στο
μέτρο που επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (τα «Ενδιαφερόμενα Μέρη» και
έκαστο το «Ενδιαφερόμενο Μέρος») να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την
απόκτηση του Ποσοστού (η «Συναλλαγή»).
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Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, το Ταμείο και ο προτιμητέος επενδυτής που πρόκειται να επιλεγεί
σύμφωνα με τους όρους της Διαδικασίας (ο «Προτιμητέος Επενδυτής»), καθώς και ο τυχόν Τρίτος
Υποστηρικτής (όπως ορίζεται κατωτέρω) του Προτιμητέου Επενδυτή (εφόσον υφίσταται), θα
συνάψουν σύμβαση πώλησης μετοχών και, στο μέτρο που απαιτείται και θα κριθεί σκόπιμο κατά την
απόλυτη κρίση του Ταμείου, συμφωνία μετόχων αναφορικά με τη μεταβίβαση του Ποσοστού στην
ΟΛΘ (η «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών» και η «Συμφωνία Μετόχων», αντίστοιχα).
Στο πλαίσιο της Διαδικασίας, προβλέπεται ότι η Σύμβαση Παραχώρησης Ε.Δ. θα αποτελέσει
αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης, και ενδεχομένως τροποποίησης ή και σύνταξης εκ νέου, με σκοπό
(μεταξύ άλλων θεμάτων): (i) να εισαχθούν περισσότερο λεπτομερείς παράμετροι και προδιαγραφές
σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις της ΟΛΘ να παρέχει, φιλοξενεί ή/και υποστηρίζει μια πλήρη
σειρά από λιμενικές υπηρεσίες και δραστηριότητες εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης, (ii) να
διατηρηθεί η θέση και ο ρόλος του Λιμένος Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα και να επιδιωχθεί η
ενδεχόμενη εξέλιξή του σε διαμετακομιστικό κόμβο των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, (iii)
να στηριχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διάφορων λειτουργιών και δραστηριοτήτων εντός του Λιμένος
Θεσσαλονίκης, (iv) να προσδιοριστεί λεπτομερώς η κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό και την
έγκριση από το Ελληνικό Δημόσιο των τιμολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
ακτοπλοΐας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, κοινωνικές και δημογραφικές παραμέτρους, (v) να
προκύψουν κατάλληλα κίνητρα και μηχανισμοί αναπροσδιορισμού που να καθορίζουν τα επίπεδα των
χρηματικών ανταλλαγμάτων παραχώρησης καταβλητέα από την ΟΛΘ στο Ελληνικό Δημόσιο, (vi) να
συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και (vii) να αποτυπωθεί η
στενά συμβιωτική σχέση του Λιμένα Θεσσαλονίκης με το Δήμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης και
να αναβαθμιστεί η λειτουργική τους διασύνδεση, αφού ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες, οι
απόψεις των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, διατηρουμένης της ακεραιότητας της
λιμενικής δραστηριότητας της ΟΛΘ. Οι ακριβείς όροι των τροποποιήσεων της Σύμβασης
Παραχώρησης Ε.Δ. και οι εμπορικές συνέπειες των εν λόγω τροποποιήσεων θα προσδιοριστούν στη
Δεύτερη Φάση της Διαδικασίας.
Οι Morgan Stanley, Τράπεζα Πειραιώς, ΜΑΡΝΕΤ Α.Ε., HPC Hamburg Port Consulting GmbH,
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου - Κοσμόπουλος Εταιρία Δικηγόρων (από κοινού, οι
«Σύμβουλοι») ενεργούν ως σύμβουλοι του Ταμείου αναφορικά με τη Διαδικασία και τη Συναλλαγή.
1.3

Η Εταιρεία - Επιχειρηματική Σύνοψη

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης Ε.Δ., στην ΟΛΘ έχει παραχωρηθεί το αποκλειστικό
δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της γης, των κτισμάτων και της υποδομής της χερσαίας
λιμενικής ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και το δικαίωμα σύναψης περαιτέρω
παραχωρήσεων αναφορικά με τη λειτουργία μέρους αυτού σε τρίτους, έναντι καταβολής κατάλληλου
ανταλλάγματος.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν την προσόρμιση πλοίων, την παροχή
υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων, χύδην φορτίου και γενικού
φορτίου, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς επιβάτες και επιχειρήσεις κρουαζιέρας και
ακτοπλοΐας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε κρουαζιερόπλοια και
ακτοπλοϊκά (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, κλπ.) και
εκμεταλλεύεται χώρους και κτίρια του λιμένα για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.
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2.1
Με την παρούσα, το Ταμείο προσκαλεί πιθανώς ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία είναι
μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (τα «Ενδιαφερόμενα Μέρη»
και έκαστο το «Ενδιαφερόμενο Μέρος») να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή
τους στη Διαδικασία («Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»).
Ο σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης είναι να καθοδηγήσει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη αναφορικά με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται αναφορικά με την υποβολή Εκδηλώσεων
Ενδιαφέροντος, καθώς και να περιγράψει το κριτήριο χρηματοοικονομικής επάρκειας που
περιγράφεται στον Όρο 5 κατωτέρω (το «Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας»), τα κριτήρια
τεχνικής επάρκειας που περιγράφονται στον Όρο 6 κατωτέρω (το «Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας»),
καθώς και τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, που περιγράφονται στον Όρο 7 κατωτέρω (τα
«Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης» και, από κοινού με το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας και τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας, τα «Κριτήρια Προεπιλογής»), επί τη βάσει των
οποίων τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα επιλεγούν, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση
(όπως ορίζεται κατωτέρω) της Διαδικασίας.
2.2
Το Ταμείο έχει αποφασίσει ότι η Διαδικασία δεν θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που
εφαρμόζονται αναφορικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι,
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις νόμου, οι κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων δεν έχουν
υποχρεωτική εφαρμογή αναφορικά με τη Συναλλαγή. Η Διαδικασία θα διεξαχθεί με δίκαιο και
διαφανή τρόπο, χωρίς την εφαρμογή αυθαίρετων διακρίσεων και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού δικαίου.
2.3
Η Διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις. Κατά την πρώτη φάση της Διαδικασίας (η
«Πρώτη Φάση»), η οποία διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης,
τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη Διαδικασία,
υποβάλλοντας Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται
στον Όρο 9 της παρούσας Πρόσκλησης. Μετά την ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης και την επιλογή
των Ενδιαφερομένων Μερών που θα προεπιλεγούν (τα «Προεπιλεγέντα Μέρη»), τα Προεπιλεγέντα
Μέρη θα κληθούν να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές κατά τη δεύτερη φάση της Διαδικασίας
(η «Δεύτερη Φάση»). Το Ταμείο θα διαπιστώσει εάν ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος δύναται να
συμμετάσχει στη Δεύτερη Φάση με γνώμονα τα οικεία Κριτήρια Προεπιλογής και τους λοιπούς όρους
και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση (περιλαμβανομένων, προς αποφυγή
αμφισβήτησης, και των κανόνων αναφορικά με τη σύνθεση Ενώσεων που εκτίθενται στον Όρο 3).
2.4
Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος θα ειδοποιηθεί εγγράφως από το Ταμείο για το εάν είναι και
Προεπιλεγέν Μέρος.
2.5
Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση, τα Προεπιλεγέντα Μέρη θα απαιτηθεί να
υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας (η «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας») και, στη συνέχεια, θα
λάβουν έγγραφο διαδικασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επισκόπηση της Δεύτερης
Φάσης και οδηγίες για την προετοιμασία και την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς (η «Επιστολή
Διαδικασίας» ή «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών»).
2.6
Μετά την υπογραφή Σύμβασης Εμπιστευτικότητας και με την επιφύλαξη των όρων της
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, τα Προεπιλεγέντα Μέρη θα:
(i)
λάβουν έκθεση οικονομικού ενδελεχούς ελέγχου εκ μέρους του πωλητή (financial
vendor due diligence report),
(ii)
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε επιτόπιες επισκέψεις αναφορικά με την
ΟΛΘ στη χερσαία λιμενική ζώνη επί της οποίας λειτουργεί η ΟΛΘ στο Λιμένα Θεσσαλονίκης,
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(iii)
έχουν δικαίωμα να διεξαγάγουν ενδελεχή έλεγχο αναφορικά με την ΟΛΘ,
περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων (virtual data room) με
πληροφορίες αναφορικά με την ΟΛΘ και στοιχεία για την ελληνική λιμενική αγορά εν γένει,
(iv)
προσκληθούν να υποβάλουν σχόλια στο σχέδιο Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, τη
Συμφωνία Μετόχων και τα τυχόν περαιτέρω νομικά έγγραφα που ενδεχομένως τους παρασχεθούν,
βάσει οδηγιών που θα περιληφθούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, και
(v)
προσκληθούν να σχολιάσουν το σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης Ε.Δ., στη μορφή
στην οποία ενδεχομένως προταθεί να τροποποιηθεί από την ΟΛΘ και το Ε.Δ.
2.7
Τα βήματα που περιγράφονται στις παραγράφους 2.3 έως και 2.6 ανωτέρω ενδέχεται
τροποποιηθούν σε περίπτωση κατά την οποία παρεμβληθεί ενδιάμεση φάση υποβολής
δεσμευτικών προσφορών, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο κατά την απόλυτη ευχέρεια του Ταμείου.
διαδικαστικά βήματα που θα ακολουθηθούν μετά την ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης
περιγράφονται αναλυτικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.
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2.8
Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία θα πρέπει να
πληρούν τα οικεία Κριτήρια Προεπιλογής και να συμμορφώνονται με τους λοιπούς όρους και
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να
ζητεί διευκρινίσεις, επαλήθευση ή έγγραφη επιβεβαίωση της ικανοποίησης των Κριτηρίων
Προεπιλογής και, εν γένει, της συμμόρφωσης προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
Πρόσκλησης (περιλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφισβήτησης, των κανόνων αναφορικά με τη
σύνθεση Ενώσεων που διαλαμβάνονται στον Όρο 3 της παρούσας), πέραν των εγγράφων που
προσδιορίζονται στον Όρο 9 της παρούσας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της
Διαδικασίας.
2.9
Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία θα πρέπει να
υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος το αργότερο έως την 5 Ιουνίου 2014 (η «Προθεσμία
Υποβολής») έως τις 5:00 μ.μ. τοπική ώρα Αθήνας. Όλα τα έγγραφα αναφορικά με την Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος (δηλαδή, η επιστολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και τα δικαιολογητικά
που προσδιορίζονται στον Όρο 9 της παρούσας Πρόσκλησης) θα πρέπει να υποβληθούν στο
πρόσωπο που προσδιορίζεται κατωτέρω (ο «Υπεύθυνος Επικοινωνίας»):
Κύριος Αναστάσιος Θανόπουλος
Morgan Stanley
20 Bank Street
Canary Wharf
London E14 4AD
Τηλ.: +44 20 7677 3797
Fax: +44 20 7056 2242
Email: Anastasios.Thanopoulos@morganstanley.com
στις ακόλουθες μορφές:
(i)
σε έντυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο), εντός σφραγισμένου
φακέλου με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ΟΛΘ», η οποία θα υποβληθεί στο
ανωτέρω κατονομαζόμενο πρόσωπο εις χείρας του ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, και
(ii)
σε ηλεκτρονική μορφή (και με εύκολα προσβάσιμο τύπο αρχείου), είτε αποθηκευμένο
σε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. CD-ROM, DVD ή USB stick), η οποία θα υποβληθεί στο
ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο, εις χείρας του ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να απευθύνεται στο παραπάνω αναφερόμενο πρόσωπο,
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και, σε κάθε περίπτωση, να παραληφθεί το αργότερο έως τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής.
Σε περίπτωση απόκλισης ή διαφοροποίησης μεταξύ των εγγράφων που υποβλήθηκαν σε έντυπη
μορφή και αυτών που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, αυτά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή
θα υπερισχύουν.
2.10
Οιαδήποτε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος παραληφθεί μετά την εκπνοή της Προθεσμίας
Υποβολής δεν θα γίνει δεκτή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αποδιδόμενη σε τυχαίο γεγονός ή λόγο
ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την καθυστερημένη παραλαβή της
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση καθυστερημένης, κατά τις διατάξεις της παρούσας,
υποβολής, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγίζεται.
2.11
Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την 26 Μαΐου 2014 έως τις 5:00 μ.μ. τοπική ώρα
Αθήνας. Τα εν λόγω ερωτήματα θα απευθύνονται στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας.
Αιτήματα προς παροχή διευκρινίσεων δύνανται να αποστέλλονται προς τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax με χρήση των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω. Το Ταμείο θα
απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων όπου κρίνει ότι αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει την
εκ μέρους των Ενδιαφερομένων Μερών υποβολή πλήρους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε εύλογα
χρονικά πλαίσια και να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της Διαδικασίας. Τα
αιτήματα και οι σχετικές απαντήσεις θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Ταμείου
(www.hradf.com) χωρίς να προσδιορίζουν το μέρος που υπέβαλε το σχετικό ερώτημα. Δεν θα
παρασχεθούν ξεχωριστές απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα και όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα
τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των πληροφοριών που διατέθηκαν, όπως ανωτέρω περιγράφεται,
στο δικτυακό τόπο του ΤΑΙΠΕΔ από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της αντίστοιχης πληροφορίας.
3

Δικαίωμα Συμμετοχής - Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις

3.1
Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις (έκαστο ένα «Ενδιαφερόμενο Μέρος»)
δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Διαδικασία και να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα
με τον Όρο 9, εφόσον συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον
παρόντα Όρο 3. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος εκ μέρους οποιουδήποτε Ενδιαφερόμενου Μέρους θα
πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του Όρου 9.
3.2
Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη Διαδικασία ως μέλη ενός Ενδιαφερόμενου Μέρους
(«Μέλη» και έκαστο το «Μέλος») με τη μορφή ένωσης (η «Ένωση», όρος που συμπεριλαμβάνει και
σχήματα με μορφή κοινοπραξίας) δεν υποχρεούνται να λάβουν ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, το Ενδιαφερόμενο Μέρος που θα επικρατήσει
ενδέχεται να απαιτηθεί ή να επιτραπεί να συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού («ΕΕΣ») για τους
σκοπούς της Συναλλαγής.
3.3
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει στη Διαδικασία μέσω μίας μόνο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή είτε μεμονωμένα (ως Ενδιαφερόμενο Μέρος το ίδιο) είτε ως
Μέλος μίας και μόνο Ένωσης. Συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα θα εξομοιώνονται με ένα νομικό
πρόσωπο για τους σκοπούς εφαρμογής του παραπάνω περιορισμού. Τυχόν παραβίαση του παρόντος
περιορισμού θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του αντίστοιχου Ενδιαφερόμενου Μέρους
ή Μέλους και, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ταμείου, οποιασδήποτε Ένωσης της οποίας είναι
Μέλος (και, προς αποφυγή αμφισβήτησης, όλων των λοιπών Μελών καθεμίας Ένωσης που
συστήθηκε κατά παράβαση του περιορισμού).
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3.4
Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος θα διορίσει έναν εκπρόσωπο (ο «Εκπρόσωπος»), που θα είναι
εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως βασικός σύνδεσμος του Ενδιαφερόμενου Μέρους και να το
εκπροσωπεί αναφορικά με όλα τα ζητήματα της Διαδικασίας. Οι Ενώσεις θα διορίζουν από κοινού
έναν Εκπρόσωπο (και ο εν λόγω Εκπρόσωπος θα είναι το ίδιο πρόσωπο ως προς όλα τα Μέλη της
Ένωσης).
3.5
Κάθε Μέλος Ένωσης θα ευθύνεται εις ολόκληρον με κάθε άλλο Μέλος της Ένωσης έναντι
του Ταμείου, αναφορικά με κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τη Διαδικασία και τη Συναλλαγή.
3.6
Τυχόν μεταβολές ως προς τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ή πρόσωπα που αποτελούν Μέλη τους,
μετά την ανάδειξη των Προεπιλεγέντων Μερών, θα τελούν υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης
έγκρισης του Ταμείου, την οποία το Ταμείο δεν θα αρνείται αδικαιολόγητα, με την επιφύλαξη τυχόν
περαιτέρω διαδικασιών που προαπαιτούνται από το νόμο ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις που
εκάστοτε ισχύουν αναφορικά με το οικείο στάδιο της Διαδικασίας. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα
να απορρίπτει οποιαδήποτε μεταβολή ως προς οποιοδήποτε Προεπιλεγέν Μέρος, εκτός εάν το
Προεπιλεγέν Μέρος (ή τα Προεπιλεγέντα Μέρη) είναι σε θέση να αποδείξει έναντι του Ταμείου ότι
εξακολουθεί να πληροί όλα τα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα Κριτήρια Προεπιλογής. Κάθε νέο
πρόσωπο/Μέλος που εγκρίνεται από το Ταμείο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα θα απαιτείται να
υποβάλει όλα τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης, από τα οποία να πιστοποιείται η εκ μέρους του
ατομική συμμόρφωση προς τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης,
περιλαμβανομένων των σχετικών Κριτηρίων Προεπιλογής. Το Ταμείο επιφυλάσσει για τον εαυτό του
το δικαίωμα να εκδίδει περαιτέρω κανόνες και προϋποθέσεις αναφορικά με τυχόν συμπράξεις
Προεπιλεγέντων Μερών ή Μελών Προεπιλεγέντων Μερών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών. Μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής οποιουδήποτε Μέλους σε Ένωση, μετά την
ανάδειξη των Προεπιλεγέντων Μερών θα επιτραπεί κατά τη διάρκεια μέρους της Διαδικασίας, υπό
ορισμένους όρους που θα προσδιοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.
3.7
Εάν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβληθεί από Ένωση, θα πρέπει να κατονομάζει ένα από τα
Μέλη της Ένωσης ως το επικεφαλής μέλος (το «Επικεφαλής Μέλος»). Το Επικεφαλής Μέλος θα
πρέπει να διατηρεί συμμετοχή στην Ένωση αντίστοιχη σε τουλάχιστον 20% του συνολικού
οικονομικού συμφέροντος αναφορικά με την Ένωση έως την ολοκλήρωση της Διαδικασίας. Με το
διορισμό του, το Επικεφαλής Μέλος εκπροσωπεί την Ένωση έως την ολοκλήρωση της Διαδικασίας
(με την επιφύλαξη μεταβολών που γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα
Πρόσκληση).
3.8
Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι μεμονωμένο νομικό πρόσωπο, το εν λόγω νομικό
πρόσωπο θα θεωρείται ως Επικεφαλής Μέλος σε περίπτωση που, στη συνέχεια, λόγω της σύμπραξης
και άλλων προσώπων με αυτό, μετεξελιχθεί σε Ένωση.
3.9
Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και, το αργότερο έως την ημερομηνία που
θα οριστεί σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υποβολή δεσμευτικών
προσφορών (η «Καταληκτική Ημερομηνία Οριστικοποίησης Ενώσεων»), η σύνθεση Ένωσης
δύναται να μεταβληθεί ως εξής (με την επιφύλαξη του Όρου 3.6 ανωτέρω):
3.9.1 δια της εξόδου υφιστάμενων Μελών ή
3.9.2 δια της προσθήκης νέων Μελών ή
3.9.3 λόγω εσωτερικής ανακατανομής των ποσοστών συμμετοχής ή
3.9.4 λόγω διορισμού άλλου Μέλους της Ένωσης ως του Επικεφαλής Μέλους της Ένωσης,
υπό τον όρο ότι το νέο Επικεφαλής Μέλος θα είναι πάντοτε νομικό πρόσωπο που ήταν μέλος της
οικείας Ένωσης κατά το χρόνο υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και
υπό τον όρο ότι:
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η Ένωση, στο σύνολό της, εξακολουθεί να πληροί τα οικεία Κριτήρια Προεπιλογής,
τυχόν νέα Μέλη πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής, στο μέτρο που αφορούν στα
Μέλη αυτά, και
ο καθορισμός διαφορετικού Μέλους ως Επικεφαλής Μέλους της Ένωσης δεν θα
επιτρέπεται μετά την ημερομηνία που προηγείται κατά τριάντα (30) ημέρες της
Καταληκτικής Ημερομηνίας Οριστικοποίησης Ενώσεων.

3.10
Χωρίς να θίγονται οποιαδήποτε δικαιώματα, ευχέρειες ή διακριτικές ευχέρειες του Ταμείου
με βάση την παρούσα, οποιαδήποτε τυχόν σκοπούμενη μεταβολή της σύνθεσης Ένωσης ή
διαμόρφωση νέας Ένωσης σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 3 πρέπει να γνωστοποιείται αμελλητί στο
Ταμείο, μαζί με αποδεικτικά της συμμόρφωσης με τα σχετικά Κριτήρια Προεπιλογής, καθώς και
στοιχεία αναφορικά με τον ιδιοκτησιακό έλεγχο τυχόν νέων Μελών. Σε περίπτωση που η σκοπούμενη
μεταβολή της σύνθεσης Ένωσης ή η διαμόρφωση νέας Ένωσης δεν συμμορφώνεται προς τα
οριζόμενα στον παρόντα Όρο 3 ή δεν παρέχεται η απαιτούμενη έγγραφη τεκμηρίωση προς απόδειξη
της συμμόρφωσης αυτής, το Ταμείο δύναται να απορρίψει την προτεινόμενη μεταβολή ή διαμόρφωση
ή/και να αποκλείσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος.
4

Κριτήρια Προεπιλογής

4.1
Τα Κριτήρια Προεπιλογής συνίστανται στο Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, τα
Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας και τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.
4.2
Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να πληρούν το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας, καθώς και τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, κατά το χρόνο υποβολής της
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας. Επιπρόσθετα, όλα τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει επίσης να πληρούν τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας, από το χρόνο
υποβολής των δεσμευτικών τους προσφορών και έως το πέρας του υπολοίπου της Διαδικασίας.
4.3
Στην περίπτωση Ένωσης, το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και τα Κριτήρια
Προσωπικής Κατάστασης θα πρέπει να πληρούνται από καθένα από τα Μέλη της εν λόγω Ένωσης,
σύμφωνα με τους Όρους 5 και 7 κατωτέρω, και όλα τα Κριτήρια Προεπιλογής
(συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των Κριτηρίων Τεχνικής Επάρκειας) θα πρέπει να
ικανοποιούνται από την Ένωση στο σύνολό της.
4.4
Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα οποία δεν πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής που προσδιορίζονται
στους Όρους 5, 6 και 7, με τον τρόπο και κατά το χρόνο που εφαρμόζονται στα εν λόγω
Ενδιαφερόμενα Μέρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Όρο 4, θα αποκλείονται από τη
Διαδικασία,. Στην περίπτωση Ένωσης, εάν οποιοδήποτε Μέλος δεν πληροί τα Κριτήρια Προεπιλογής,
όπως ισχύουν αναφορικά με αυτό σε δεδομένη χρονική στιγμή, το εν λόγω Μέλος θα αποκλείεται και
το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει και την Ένωση στο σύνολό της.
5

Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας

5.1
Οποιοδήποτε Ενδιαφερόμενο Μέρος προτίθεται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι:
5.1.1 εάν είναι νομικό πρόσωπο, μέσο όρο ετήσιων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων,
νοούμενων ως το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού μείον το σύνολο των
ενοποιημένων στοιχείων παθητικού («Ίδια Κεφάλαια») των πλέον πρόσφατων τριών (3) ελεγμένων
εταιρικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από ΕΥΡΩ Εκατόν Πενήντα Εκατομμύρια (€150.000.000) (το
«Ελάχιστο Επίπεδο»). Για τον προσδιορισμό του ύψους των Ιδίων Κεφαλαίων, θα λαμβάνονται υπ’
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όψιν τα μεγέθη των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του νομικού προσώπου. Εάν νομικό
πρόσωπο (είτε ενεργεί μεμονωμένα, ως Ενδιαφερόμενο Μέρος, είτε ως Μέλος Ένωσης) έχει
συμπληρώσει λιγότερες από τρεις (3) εταιρικές χρήσεις από τη σύσταση ή ίδρυσή του, τα Ίδια
Κεφάλαιά του θα υπολογίζονται ως μέσος όρος των ετών λειτουργίας του νομικού προσώπου, εφόσον
πάντως έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο ένα πλήρες έτος λειτουργίας.
5.1.2 εάν είναι για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών
συμμετοχών (fund) ή διαχειριστής εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (fund manager), το
άθροισμα των ενεργών και μη επενδυμένων / μη δεσμευμένων κεφαλαίων του της πλέον πρόσφατης
οικονομικής χρήσης θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο Ελάχιστο Επίπεδο. Σημειώνεται ότι το
Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας θα υπολογίζεται με βάση τα μεγέθη όλων των εταιρειών
υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών
συμμετοχών ή διαχείρισης εταιρειών ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή/και των επενδυτικών
εταιρειών ή σχημάτων των οποίων η επενδυτική δραστηριότητα συντονίζεται από τα ανωτέρω ή τον
ίδιο όμιλο εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή διαχειριστών αυτών.
5.1.3 Εάν είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να αποδείξει την άμεση προσωπική κυριότητα
και κατοχή διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και ελεύθερων βαρών χρηματοοικονομικών μέσων (η
«Καθαρή Προσωπική Περιουσία») με συνολική αγοραία αξία μη υπολειπόμενη του Ελαχίστου
Επιπέδου. Για το σκοπό προσδιορισμού της Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας φυσικού προσώπου,
μόνο τα εξής μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν:
(α)
Καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. (βάσει βεβαίωσης
τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, με ημερομηνία έκδοσης τρεις (3) μήνες ή λιγότερο πριν την
προσκόμισή της) ή/και
(β)
Ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες (βάσει βεβαίωσης από τράπεζα,
επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή μέλος χρηματιστηρίου, θεματοφύλακα ή άλλο νομικό
πρόσωπο με εξουσία έκδοσης τέτοιων βεβαιώσεων, με ημερομηνία έκδοσης τρεις (3) μήνες ή
λιγότερο πριν την προσκόμισή της).
5.2
Στην περίπτωση Ενώσεων, το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας θα πρέπει να
ικανοποιείται είτε από την Ένωση συνολικά, σταθμισμένο κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου
Μέλους στην Ένωση είτε από κάθε Μέλος της Ένωσης, αναλογικά προς το ποσοστό συμμετοχής του
εν λόγω Μέλους στην Ένωση.
5.3
Εάν Ενδιαφερόμενο Μέρος, είτε ατομικά είτε ως Μέλος Ένωσης, έχει συγχωνευθεί με άλλη
επιχείρηση ή αποκτήσει επιχείρηση κατά το πλέον πρόσφατα τρία (3) οικονομικά έτη, το Κριτήριο
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας δύναται να τεκμηριωθεί αφού συνυπολογιστούν, σε σχέση με την εν
λόγω περίοδο, τα μεγέθη των pro forma οικονομικών καταστάσεων, προετοιμασμένων με την
παραδοχή ότι η συγχώνευση ή απόκτηση έλαβε χώρα κατά την έναρξη της περιόδου αυτής.
5.4
Για τους σκοπούς του παρόντος Όρου 5, Ενδιαφερόμενο Μέρος (είτε ενεργεί μεμονωμένα
είτε ως Μέλος κάποιας Ένωσης) δύναται να βασιστεί στη χρηματοοικονομική δύναμη Συνδεδεμένης
Επιχείρησης (όπως ορίζεται κατωτέρω) (ο «Τρίτος Υποστηρικτής») προκειμένου να τεκμηριώσει τη
συμμόρφωση με το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, μόνο όμως εάν το Ενδιαφερόμενο
Μέρος είναι σε θέση να τεκμηριώσει έναντι του Ταμείου ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζοντας αντίστοιχη ρητή και αρκούντως απροϋπόθετη δέσμευση του Τρίτου
Υποστηρικτή. Στην περίπτωση αυτή, το Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να μεριμνήσει για την
παράδοση στο Ταμείο, αναφορικά με τον Τρίτο Υποστηρικτή, του συνόλου των Δικαιολογητικών
Τεκμηρίωσης που θα έπρεπε να προσκομιστούν αναφορικά με αυτόν, ωσάν ο Τρίτος Υποστηρικτής
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ήταν αυτός Ενδιαφερόμενο Μέρος (ή Μέλος αυτού), στην ίδια μορφή και κατά τα ίδια χρονικά
σημεία όπως ακριβώς ισχύουν και σε σχέση με ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος και πάντοτε με την
επιφύλαξη ότι ο Τρίτος Υποστηρικτής είναι πρόσωπο που θα είχε το δικαίωμα συμμετοχής στη
Διαδικασία σύμφωνα με τον Όρο 3 (Δικαίωμα Συμμετοχής, Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και
Ενώσεις). Οι χρηματοοικονομικοί πόροι προσώπου που προσδιορίζεται ως Τρίτος Υποστηρικτής,
όπως τεκμηριώνονται σύμφωνα με τους Όρους 5.1, 5.2 και 5.3 (ανάλογα με τη μορφή και τα
ειδικότερα δεδομένα που ισχύουν αναφορικά με αυτό) είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν εν μέρει προς
υποστήριξη της δικής του συμμετοχής στη Διαδικασία (εάν είναι Ενδιαφερόμενο Μέρος, είτε ατομικά
είτε ως Μέλος Ένωσης) ή/και εν μέρει προς υποστήριξη άλλου συμμετέχοντος που επικαλείται τη
χρηματοοικονομική επάρκεια του Τρίτου Υποστηρικτή, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω
χρηματοοικονομικοί πόροι δεν υπολογίζονται περισσότερο από μία φορά. Για τους σκοπούς του
παρόντος Όρου 5.4, ως «Συνδεδεμένη Επιχείρηση» νοείται, εν σχέσει προς Ενδιαφερόμενο Μέρος ή
Μέλος Ένωσης, οποιοδήποτε πρόσωπο που, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει το εν λόγω Ενδιαφερόμενο
Μέρος ή Μέλος Ένωσης ή ελέγχεται από αυτό ή τελεί μαζί με αυτό υπό κοινό έλεγχο και, για τους
παραπάνω σκοπούς, ως «έλεγχος» νοείται η δυνατότητα: (i) άσκησης ή ελέγχου των δικαιωμάτων
ψήφου αναφορικά με περισσότερο από 50% των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω προσώπου ή/και
(ii) καθορισμού, άμεσα ή έμμεσα, της διοίκησης του εν λόγω προσώπου, μέσω σύμβασης ή άλλως.
6

Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας

6.1
Με την επιφύλαξη του Όρου 4.2, κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις (τα «Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας»), σωρευτικά:
6.1.1 κατά τη διάρκεια των πλέον πρόσφατων τριών (3) ετών έχει λειτουργήσει
τουλάχιστον δύο (2) τερματικούς σταθμούς, σε τουλάχιστον δύο χώρες, οι οποίοι εμφάνισαν:
(α)
συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) TEU για όλους
τους τερματικούς σταθμούς και τουλάχιστον ένα σταθμό εμπορευματοκιβωτίων με ετήσια
κίνηση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) TEU και άνω,
ή, εναλλακτικά,
(β)
συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον 8 εκατομμυρίων τόνων χύδην φορτίου και
τουλάχιστον ένα σταθμό χύδην φορτίου με ετήσια κίνηση 4 εκατομμυρίων τόνων και άνω,
ή, εναλλακτικά,
(γ)
τουλάχιστον ένα σταθμό πολλαπλών χρήσεων με ετήσια κίνηση 5 εκατομμυρίων
τόνων μη-μοναδοποιημένου/γενικού φορτίου και άνω.
6.1.2 καμία από τις παραπάνω δραστηριότητες δεν έπαυσε από την αρμόδια δημόσια αρχή
λόγω παράβασης οποιωνδήποτε όρων ή προϋποθέσεων ή στόχων απόδοσης εφαρμοζόμενων στη
λειτουργία ή/και με αιτία οποιονδήποτε άλλο λόγο αποδιδόμενο στη συμπεριφορά ή υπαιτιότητα του
φορέα λειτουργίας,
6.1.3 καθεμία από τις οικείες λειτουργίες πρέπει να έχει υπάρξει σε συμμόρφωση με το
πρότυπο ISPS (Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων).
6.2
Στην περίπτωση Ενώσεων, τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας θα πρέπει να ικανοποιούνται από
τουλάχιστον ένα Μέλος με συμμετοχή άνω του 20% στην Ένωση (το «Μέλος Τεχνικής
Εξειδίκευσης»). Το Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης μπορεί να είναι είτε μεμονωμένο Μέλος είτε
κοινοπραξία δύο παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, εφόσον κάθε τέτοιος πάροχος πληροί τουλάχιστον
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ένα από τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας του Όρου 6.1.1 ανωτέρω (ο καθένας «Μέλος ΜΤΕ») και
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι όλα τα Μέλη ΜΤΕ που αποτελούν το Μέλος Τεχνικής
Εξειδίκευσης υποβάλουν κοινή δήλωση με περιεχόμενο ικανοποιητικό προς το Ταμείο, με την οποία
θα δηλώνουν ότι, για τους σκοπούς της Διαδικασίας, ενεργούν συντονισμένα, όπως ακριβώς εάν
επρόκειτο για ένα και μόνο πρόσωπο. Σε περίπτωση που (i) και οι δύο παραπάνω πάροχοι
κοινοπραξίας λιμενικών υπηρεσιών προτείνουν την επίκληση τεχνικής ικανότητας που απορρέει από
την ίδια μορφή δραστηριότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων που προβλέπονται σε οποιαδήποτε από
τις παραγράφους (α), (β) ή (γ) του Όρου 6.1.1, και (ii) οι πάροχοι αυτοί είναι μεταξύ τους
Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, τότε οι δύο αυτοί πάροχοι πρέπει να πληρούν από κοινού τις απαιτήσεις
τεχνικής ικανότητας που αντιστοιχούν σε αυτή τη μόνη κοινή δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση
αυτή, καθένας από τους παρόχους πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον έναν από τους δύο κατ’
ελάχιστον οριζόμενους τερματικούς σταθμούς που απαιτείται να λειτουργούν σε δύο διαφορετικές
χώρες σύμφωνα με τον Όρο 6.1.1.
6.3
Ενδιαφερόμενο Μέρος το οποίο είναι μεμονωμένο πρόσωπο ή (στην περίπτωση
Ενδιαφερόμενου Προσώπου το οποίο είναι Ένωση) Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης ή, εφόσον
υφίσταται, Μέλος ΜΤΕ (ο «Υποστηριζόμενος Φορέας») μπορεί το καθένα εξίσου να βασιστεί στην
τεχνική επάρκεια Συνδεδεμένης Επιχείρησης του εν λόγω Υποστηριζόμενου Φορέα (ο «Τεχνικός
Υποστηρικτής»), με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός Υποστηριζόμενος Φορέας αποδεικνύει ότι ο
Τεχνικός Υποστηρικτής έχει δεσμευτεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη στον Υποστηριζόμενο Φορέα
και προς όφελος του Ενδιαφερόμενου Μέρους ως συνόλου.
6.4
Ο Τεχνικός Υποστηρικτής δύναται να αποδεικνύει την ικανοποίηση των Κριτηρίων Τεχνικής
Επάρκειας με αναφορά στις τεχνικές δυνατότητες του ίδιου ή/και μίας ή περισσότερων καθολικά
ελεγχόμενων θυγατρικών εταιριών του (συμπεριλαμβανομένων, εφόσον υφίστανται, εταιριών ειδικού
σκοπού).
7

Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης

7.1
Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος ή, στην περίπτωση Ένωσης, κάθε Μέλος της Ένωσης, πρέπει να
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Όρου 7 (τα «Κριτήρια Προσωπικής
Κατάστασης»).
7.2
Οποιοδήποτε Ενδιαφερόμενο Μέρος, το οποίο, δυνάμει τελεσίδικης απόφασης ποινικού
Δικαστηρίου έχει αποδειχθεί ότι διέπραξε ποινικά αδικήματα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία,
σχετιζόμενα με την επαγγελματική του ή επιχειρηματική του δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται να
συμμετάσχει στη Διαδικασία και, συνεπώς, θα αποκλείεται από αυτήν. Αναφορικά με τα νομικά
πρόσωπα, το ως άνω κριτήριο αποκλεισμού εφαρμόζεται επίσης και επί των νομίμων εκπροσώπων
του. Τα αδικήματα τα αναφερόμενα στην επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα
περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) την υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδομαρτυρία, δόλια χρεοκοπία και, επιπρόσθετα:
(α)
Τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 της Απόφασης
- Πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/841/JHA της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (EU L 300 της 11.11.2008, σελίδα 42).
(β)
Τη δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EU C 195 της 25.6.1997, σελίδα 1) και το Άρθρο 2 παράγραφος 1(a) της
Απόφασης - Πλαίσιο του Συμβουλίου 2003/568/JHA της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα (EU L 192 της 31.7.2003, σελίδα 54).
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(γ)
Την απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Συνθήκης για τη διασφάλιση των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EU C 316 της 27.11.1995, σελίδα
48).
(δ)
Τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
Άρθρο 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 αναφορικά με την πρόληψη της αξιοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος γα το σκοπό του ξεπλύματος χρήματος και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ισχύει (που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη
τάξη με το Νόμο 3691/2008, όπως ισχύει).
(ε)
Το φυσικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου
έχει καταδικαστεί δυνάμει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου στην Ελλάδα για
οποιαδήποτε αδικήματα αναφορικά με την επαγγελματική του διαγωγή, που σχετίζονται με το
αντικείμενο της Διαδικασίας, της Συναλλαγής ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
7.3
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει στη Διαδικασία, είτε μεμονωμένα είτε ως
Μέλος Ένωσης, θα αποκλείεται, εάν:
(α)
Έχει κηρυχθεί ή περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλης
αδυναμίας εξόφλησης των χρεών του ή έχει ομολογήσει εγγράφως την αδυναμία του να
εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, έχει συνάψει γενικής εφαρμογής συμφωνίες
διευκόλυνσης της εξόφλησης ή άλλο διακανονισμό των οφειλών έναντι των πιστωτών του ή
οποιαδήποτε αρχή με αρμοδιότητα επ’ αυτού: (i) το έχει θέσει σε οποιαδήποτε επίσημη
διαδικασία περιορισμού ή οριοθέτησης υποχρεώσεων έναντι πιστωτών, στο πλαίσιο
οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικής με την πτώχευση ή την αφερεγγυότητα ή άλλης
παρόμοιας νομοθεσίας που επιδρά στα δικαιώματα των πιστωτών εν γένει (στην Ελλάδα, βλ.
Ν. 3588/2007 - Πτωχευτικός Κώδικας, όπως ισχύει), (ii) έχει διορίσει οποιονδήποτε
διαχειριστή, σύνδικο, προσωρινό εκκαθαριστή, εκτελεστή, θεματοφύλακα ή άλλο πρόσωπο με
παρόμοια θέση αναφορικά με το πρόσωπο αυτό ή το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο των
περιουσιακών του στοιχείων ή/και (iii) κατά την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, του έχει επιβληθεί κατάσχεση (αναγκαστική ή συντηρητική), δέσμευση ή
δήμευση αναφορικά με το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων,
(β)
Δεν έχει εκπληρώσει ούτε και έχει με άλλο τρόπο ρυθμίσει νόμιμα οποιεσδήποτε
ουσιώδεις υποχρεώσεις του αναφορικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
στο μέτρο που τα ανωτέρω αναφέρονται σε αυτές,
(γ)
Δεν έχει εκπληρώσει ούτε και έχει με άλλο τρόπο ρυθμίσει νόμιμα οποιεσδήποτε
ουσιώδεις υποχρεώσεις του αναφορικά με την καταβολή φόρων, στο μέτρο που τα ανωτέρω
αναφέρονται σε αυτούς,
(δ)
Βαρύνεται με ανακριβή δήλωση ως προς οποιοδήποτε ουσιώδες σημείο αναφορικά με
την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Όρο ή έχει παραλείψει
την παροχή των σχετικών στοιχείων, ή/και
(ε)
Έχει κριθεί ένοχο αναφορικά με την ψευδή δήλωση ή την παρασιώπηση ή παράλειψη
αποκάλυψης πληροφοριών που είναι αναγκαίο να αποκαλυφθούν σύμφωνα με τους νόμους
της χώρας σύστασης του Ενδιαφερόμενου Μέρους ή του οικείου Μέλους Ένωσης.
7.4
Τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που εκτίθενται στα Άρθρα 7.2 και 7.3 ανωτέρω θα
εφαρμόζονται επίσης αναφορικά με:
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7.4.1 τους εξουσιοδοτημένους νομίμους εκπροσώπους του Ενδιαφερόμενου Μέρους,
7.4.2 σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι Ένωση, καθένα από τα Μέλη της
Ένωσης και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους καθενός από τα Μέλη της Ένωσης,
7.4.3 εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Ένωσης είναι μέλος ομίλου ενοποίησης, τη
μητρική επιχείρηση του εν λόγω ενοποιημένου ομίλου,
7.4.4 εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Ένωσης βασίζεται σε Συνδεδεμένη
Επιχείρηση προκειμένου να ικανοποιήσει το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, την εν λόγω
Συνδεδεμένη Επιχείρηση, και
7.4.5 εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Ένωσης είναι εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων
ή ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, το διαχειριστή επενδύσεων ή/και το διαχειριστή/ομόρρυθμο εταίρο
της εν λόγω εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων ή επενδυτικού κεφαλαίου ή το διαχειριστή.
8

Αποκλεισμός

Ενδιαφερόμενα Μέρη που δεν συμμορφώνονται προς οποιουσδήποτε από τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή/και δεν πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής, δύνανται να
αποκλειστούν από τη Διαδικασία. Το Ταμείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε
Ενδιαφερόμενου Μέρους από τη συμμετοχή στη Διαδικασία, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
9

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης

9.1
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα (τα
«Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης»):
9.1.1 Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υπογεγραμμένη από το δεόντως
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου Μέρους (και, στην περίπτωση Ένωσης,
υπογεγραμμένη από το δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο καθενός από τα Μέλη της εν λόγω
Ένωσης), που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες και δηλώσεις, με τη σειρά που εκτίθεται
κατωτέρω:
(i)

Την πλήρη ονομασία του Ενδιαφερόμενου Μέρους, την επίσημη διεύθυνση, τους
αριθμούς τηλεφώνου και fax, καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση
δικτυακού τόπου.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό καταχώρισης και εγγραφής του
νομικού προσώπου στα μητρώα των αρμοδίων αρχών ή άλλα δημόσια βιβλία που
τηρούνται στη δικαιοδοσία της σύστασής του.
Στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, η Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία, διεύθυνση,
διεύθυνση έδρας, αριθμούς τηλεφώνου και fax, καθώς και το δικτυακό τόπο του
διαχειριστή επενδύσεων / διαχειριστή εταίρου.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: (α) ακριβές αντίγραφο ενός έγκυρου και εν ισχύ
εγγράφου ταυτότητας (υπογεγραμμένου διαβατηρίου, εθνικού δελτίου ταυτότητας ή
άδειας παραμονής), επικυρωμένου από αρμόδια αρχή, (β) έγγραφο εκδόσεως
δημόσιας αρχής, από το οποίο να αποδεικνύεται η φορολογική κατοικία του φυσικού
προσώπου, και (γ) έγγραφο εκδόσεως τρίτου προσώπου, από το οποίο να προκύπτει η
τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου.
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Στην περίπτωση Ενώσεων, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει επιπρόσθετα να
περιλαμβάνει: (α) λεπτομέρειες αναφορικά με τη σύνθεσή της, με ένδειξη του
ποσοστού συμμετοχής κάθε Μέλους στην Ένωση, (β) την πλήρη επωνυμία,
διεύθυνση, διεύθυνση γραφείου έδρας, τους αριθμούς τηλεφώνου και fax, τις
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου
καθενός από τα Μέλη της Ένωσης, (γ) προσδιορισμό του καθοριζόμενου Επικεφαλής
Μέλους της Ένωσης, και (δ) σαφή περιγραφή, που να επιβεβαιώνει την ικανοποίηση
των Κριτηρίων Προεπιλογής από την Ένωση στο σύνολό της και από τα κατ’ ιδίαν
Μέλη της, ανάλογα με την περίπτωση.
(ii)

Λεπτομέρειες αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και ιδιοκτησιακή δομή του
Ενδιαφερόμενου Μέρους, που θα περιλαμβάνουν τους απώτατους ελέγχοντες
μετόχους και τελικούς δικαιούχους, που κατέχουν 5% και άνω του μετοχικού του
κεφαλαίου.
Στην περίπτωση Ενώσεων, λεπτομέρειες αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και
ιδιοκτησιακή δομή, που θα περιλαμβάνουν τους απώτατους ελέγχοντες μετόχους και
τελικούς δικαιούχους, που κατέχουν 5% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου εκάστου
Μέλους.
Στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, λεπτομέρειες
αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και ιδιοκτησιακή δομή του διαχειριστή
επενδύσεων ή διαχειριστή εταίρου, που θα περιλαμβάνουν τους απώτατους
ελέγχοντες μετόχους και τελικούς δικαιούχους, που κατέχουν 5% και άνω του
μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή επενδύσεων / διαχειριστή εταίρου.

(iii)

Λεπτομέρειες αναφορικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή οικείου
διοικητικού οργάνου ή άλλου αρμόδιου εταιρικού οργάνου του Ενδιαφερόμενου
Μέρους.
Στην περίπτωση Ένωσης, στοιχεία αναφορικά με τη σύνθεση του διοικητικού
συμβουλίου ή οικείου διοικητικού οργάνου ή άλλου αρμόδιου εταιρικού οργάνου
καθενός από τα Μέλη της Ένωσης.
Στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, λεπτομέρειες
αναφορικά με το διοικητικό συμβούλιο ή την επενδυτική επιτροπή και τη
συμβουλευτική επιτροπή ή άλλα οικεία διοικητικά ή άλλα αρμόδια εταιρικά όργανα
του διαχειριστή επενδύσεων / διαχειριστή εταίρου.

(iv)

Δήλωση ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του πληρούν τα
Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.
Στην περίπτωση Ένωσης, δήλωση ότι καθένα από τα Μέλη της και οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.
Σε περίπτωση, κατά την οποία το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Ένωσης βασίζεται
σε Συνδεδεμένη Επιχείρηση, προκειμένου να ικανοποιήσει το Κριτήριο
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας ή/και τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας, δήλωση ότι
η εν λόγω Συνδεδεμένη Επιχείρηση πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.
Στην περίπτωση Ενδιαφερόμενου Μέρους ή Μέλους Ένωσης, που αποτελεί μέλος
ομίλου που ενοποιείται λογιστικά, δήλωση περί του ότι η μητρική εταιρεία του εν
λόγω ομίλου ενοποίησης πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.
Στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, δήλωση ότι ο
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διαχειριστής επενδύσεων / διαχειριστής εταίρος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.
(v)

Δήλωση ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος πληροί το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας και, στο μέτρο που το οικείο Ενδιαφερόμενο Μέρος ικανοποιεί τα
Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας ήδη κατά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
ότι πληροί και τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας.

(vi)

Στην περίπτωση Ένωσης, η δήλωση περί του ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος ικανοποιεί
το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και (στο μέτρο που το οικείο
Ενδιαφερόμενο Μέρος ικανοποιεί τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας ήδη κατά την
υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) ότι πληροί και τα Κριτήρια Τεχνικής
Επάρκειας αρκεί να προσυπογράφεται από το Επικεφαλής Μέλος και το Μέλος
Τεχνικής Εξειδίκευσης.

(vii)

Δήλωση ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή, στην περίπτωση Ένωσης, κάθε Μέλος της
Ένωσης: (α) έχει λάβει πλήρη γνώση των περιεχομένων της παρούσας Πρόσκλησης
και ανεπιφύλακτα και χωρίς αιρέσεις αποδέχεται τους όρους της, (β) αναγνωρίζει ότι
η συμμετοχή του στη Διαδικασία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του
Ενδιαφερόμενου Μέρους και ότι η εν λόγω συμμετοχή δεν θεμελιώνει οποιοδήποτε
δικαίωμα αποζημίωσής του εκ μέρους του Ταμείου, του Ε.Δ. ή οποιουδήποτε άλλου
μέρους εμπλέκεται στη Διαδικασία, και (γ) αναγνωρίζει ότι τυχόν αποκλεισμός από τη
Διαδικασία ή ενδεχόμενη μη επικράτησή του στη Διαδικασία δεν στοιχειοθετεί
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του Ενδιαφερόμενου Μέρους.

(viii)

Στοιχεία του αντικλήτου που διορίζεται από το Ενδιαφερόμενο Μέρος, προκειμένου
να ενεργεί ως πρόσωπο αρμόδιο για την επικοινωνία εκ μέρους του Ενδιαφερόμενου
Μέρους, σε σχέση με τις κάθε είδους επικοινωνίες του Ενδιαφερόμενου Μέρους με το
Ταμείο ή/και τους Συμβούλους, περιλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αριθμού τηλεφώνου και του αριθμού fax.

(ix)

Αναφορά στην απόφαση του Ενδιαφερόμενου Μέρους να συμμετάσχει στη
Διαδικασία και να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της
αναφοράς στην απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Ενδιαφερόμενου
Μέρους (ή των Μελών του), στο μέτρο που τέτοιο υφίσταται.

(x)

Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Εκπροσώπου του Ενδιαφερόμενου Μέρους
(περιλαμβανομένου του πλήρους ονόματος, της διεύθυνσης, των αριθμών τηλεφώνου
και fax και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

(xi)

Πλήρη στοιχεία του Τρίτου Υποστηρικτή, εφόσον υφίσταται και της σχέσης του
Τρίτου Υποστηρικτή με το Ενδιαφερόμενο Μέρος.

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει απόδειξη της ικανοποίησης των Κριτηρίων Προεπιλογής
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας.
9.1.2 Αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Ενδιαφερόμενου
Μέρους (ή, στην περίπτωση Ένωσης, καθενός από τα Μέλη της Ένωσης ή, στην περίπτωση εταιρείας
ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή
επενδυτικού κεφαλαίου, απόφαση του διαχειριστή επενδύσεων / διαχειριστή εταίρου), αναφορικά με
την έγκριση της συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου Μέρους στη Διαδικασία και το διορισμό
εκπροσώπων αναφορικά με αυτή.
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Στην περίπτωση Ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής καθενός από τα Μέλη της, καθώς και η
εξουσιοδότηση προς το Επικεφαλής Μέλος θα πρέπει επίσης να περιληφθούν στις ανωτέρω
αποφάσεις καθενός από τα Μέλη της Ένωσης.
9.1.3 Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων του Ενδιαφερόμενου Μέρους για τις τρεις
(3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις. Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι μητρική
επιχείρηση, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) πλέον πρόσφατων ελεγμένων
οικονομικών χρήσεων θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν.
Στην περίπτωση Ένωσης, αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων καθενός από τα Μέλη για τις
τρεις (3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις. Εάν οποιοδήποτε Μέλος είναι μητρική
επιχείρηση, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) πλέον πρόσφατων ελεγμένων
οικονομικών χρήσεων θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν.
Στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων
καθενός από τα Μέλη για τις τρεις (3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις της εταιρείας
ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή
επενδυτικού κεφαλαίου, καθώς και αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων καθενός από τα Μέλη
για τις τρεις (3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις για το διαχειριστή επενδύσεων /
διαχειριστή εταίρο.
Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ο
μέσος όρος του καθαρού του ενεργητικού σε ενοποιημένη βάση συμπεριλαμβάνει στοιχεία άλλων
νομικών προσώπων, ελεγχόμενων από αυτό, θα πρέπει επίσης να προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις
αναφορικά με τον έλεγχό του επί των ενοποιούμενων νομικών προσώπων, καθώς και οικονομικές
καταστάσεις των εν λόγω νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Όρου.
Εάν οι νόμοι της χώρας της τρέχουσας εγκατάστασης του νομικού προσώπου δεν απαιτούν τη
σύνταξη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, το νομικό πρόσωπο θα υποβάλει δήλωση, με την
οποία θα βεβαιώνει ότι δεν απαιτείται ο έλεγχος των οικονομικών του καταστάσεων, συνοδευόμενη
από αντίγραφα των μη ελεγμένων οικονομικών του καταστάσεων.
Εάν νομικό πρόσωπο (είτε ενεργεί το ίδιο ως Ενδιαφερόμενο Μέρος είτε ως Μέλος Ένωσης)
βρίσκεται σε λειτουργία για διάστημα λιγότερο από τρία (3) έτη από τη σύστασή του, τα έτη
πραγματικής λειτουργίας του εν λόγω νομικού προσώπου θα ληφθούν υπ’ όψιν, εφόσον τουλάχιστον
μία σειρά ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλεται και εφόσον αυτή αφορά στην πλέον
πρόσφατη περίοδο.
9.1.4 Απόδειξη της συμμόρφωσης του Ενδιαφερόμενου Μέρους (ή, στην περίπτωση
Ένωσης, του Μέλους Τεχνικής Εξειδίκευσης) ή, ανάλογα με την περίπτωση, του Τρίτου
Υποστηρικτή, προς τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει καθένα από
τα ακόλουθα έγγραφα και επιβεβαιώσεις, καθώς και κάθε πρόσθετη κατάλληλη απόδειξη που το
Ενδιαφερόμενο Μέρος τυχόν υποβάλει ή/και ζητηθεί από το Ταμείο, στο πλαίσιο εύλογων εμπορικών
πρακτικών:
(i)

(ii)

Βεβαίωση της πιστοποίησης αναφορικά με τo πρότυπο που περιγράφεται στον Όρο
6.1.3 ή ισοδύναμο, καθώς και επιβεβαίωση ότι οι εν λόγω πιστοποίηση παραμένει
επίκαιρη και εν ισχύ ή/και επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης συμμόρφωσης προς τις
σχετικές προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτό, και
Συστατικές επιστολές από τις αντίστοιχες αρχές διαχείρισης λιμένος, που θα
βεβαιώνουν τη λειτουργία των τερματικών σταθμών και τη διάρκεια λειτουργίας τους,
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τη διάρκεια των οικείων συμβάσεων, τα ετήσια επίπεδα διακίνησης που
επιτεύχθηκαν, κλπ.
9.1.5 Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Ένωσης πρέπει να υποβάλει συστατική
επιστολή εκδόσεως τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., του
Ε.Ο.Χ., του Ο.Ο.Σ.Α. ή της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Ο.Χ.Δ) (η «Τραπεζική Συστατική
Επιστολή»). Κάθε Τραπεζική Συστατική Επιστολή θα πρέπει, πέραν των πληροφοριών που εύλογα
αναμένεται να περιλαμβάνει, να προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός (1) τουλάχιστον
στελέχους ή υπαλλήλου του οργανισμού που εκδίδει την Τραπεζική Συστατική Επιστολή, που θα
πρέπει να είναι διαθέσιμο προς επικοινωνία και σε θέση να παράσχει λεπτομέρειες αναφορικά με το
Ενδιαφερόμενο Μέρος προς το Ταμείο ή/και τους Συμβούλους του σε πρώτη ζήτηση.
9.2
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν
από τις αρμόδιες αρχές ή δεν υφίστανται στην οικεία δικαιοδοσία, αυτά είναι δυνατόν να
αντικατασταθούν από δήλωση του Ενδιαφερόμενου Μέρους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να βεβαιώνει
την αδυναμία έκδοσης των εν λόγω Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης και να επιβεβαιώνει τα
πραγματικά στοιχεία, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα αποτελούσαν αντικείμενο βεβαίωσης
από τα ελλείποντα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Όρο 9.
9.3
Οι Ενώσεις πρέπει να υποβάλουν κοινή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και πλήρη σειρά
Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης αναφορικά με καθένα από τα Μέλη τους.
9.4
Όλα τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και (όπου προβλέπεται) να
έχουν επικυρωθεί εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών πριν από την
ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
9.5
Το Ταμείο επιφυλάσσει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω απόδειξη της συμμόρφωσης με τα
Κριτήρια Προεπιλογής κατά το χρόνο υποβολής δεσμευτικών προσφορών, κατά τη Δεύτερη Φάση.
Χωρίς να θίγεται η γενική φύση και εφαρμογή των ανωτέρω, το Ταμείο επιθυμεί να γνωστοποιήσει
στα Ενδιαφερόμενα Μέρη την πρόθεσή του σε κάθε περίπτωση να αξιώσει την προσκόμιση
περαιτέρω αποδεικτικών αναφορικά με τους απώτατους δικαιούχους / μετόχους των συμμετεχόντων.
9.6
Όλες οι δηλώσεις που απαιτούνται ή προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί (και υπογραφεί) από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα
κατονομάζονται με το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και θα προσδιορίζονται ως προς τη θέση ή τον
τίτλο εργασίας που κατέχουν ή την τυχόν άλλη ιδιότητα, υπό την οποία ενεργεί ο υπογράφων. Κάθε
δήωση θα περιλαμβάνει βεβαίωση για το ότι οι υπογράφοντες που προσδιορίζονται σε αυτήν έχουν
επαρκή εξουσία να υπογράψουν και χορηγήσουν το συγκεκριμένο έγγραφο στο όνομα και για
λογαριασμό του Ενδιαφερομένου Προσώπου στο οποίο αφορά το έγγραφο. Δηλώσεις αναφορικά με
Ενώσεις θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα εκ μέρους καθενός από τα Μέλη
της.
9.7
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ή προβλέπονται σύμφωνα με τον παρόντα Όρο θα πρέπει
είτε να εμφανίζουν τα χρηματικά ποσά σε ΕΥΡΩ (€) είτε να συνοδεύονται από παραρτήματα, στα
οποία τα ποσά που απεικονίζονται σε νομισματικές μονάδες πλην του ΕΥΡΩ θα εμφανίζονται σε
ΕΥΡΩ (€), μαζί με ένδειξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόστηκε.
9.8
Όλα τα έγγραφα που περιγράφονται στον παρόντα Όρο θα πρέπει να υποβληθούν στα
Ελληνικά ή τα Αγγλικά. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επίσημες μεταφράσεις στα
Ελληνικά ή τα Αγγλικά εγγράφων που συντάχθηκαν πρωτοτύπως σε τρίτη γλώσσα.
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9.9
Το Ταμείο δικαιούται να ζητά πρωτότυπα, επίσημα αποσπάσματα, καθώς και πρόσθετες
πληροφορίες αναφορικά με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη σε σχέση με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης,
οποτεδήποτε πριν από τον προσδιορισμό των Προεπιλεγέντων Μερών ή/και κατά τη διάρκεια της
Δεύτερης Φάσης.
10

Νομική Σημείωση

10.1
Η παρούσα Πρόσκληση προετοιμάστηκε από το Ταμείο και με την αποκλειστική ευθύνη του
Ταμείου. Η Πρόσκληση απευθύνεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα, προς τα οποία δύναται να
διαβιβαστεί ή περιέλθει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Ταμείο και οι Σύμβουλοι δεν
αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την παρούσα Πρόσκληση.
10.2
Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να
επαναλάβει, αναβάλει, ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή ματαιώσει τη Διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε στοιχείων της διαδικασία που ορίζονται στην παρούσα
Πρόσκληση, οποτεδήποτε και χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των
Ενδιαφερομένων και/ ή οποιουδήποτε τρίτου. Η έκδοση του παρόντος εγγράφου σε καμία περίπτωση
δεν δεσμεύει το ΤΑΙΠΕΔ να προβεί στη Συναλλαγή είτε σύμφωνα με τη Διαδικασία, είτε άλλως. Το
ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε ή όλες τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και
να παύσει την επικοινωνία με οποιοδήποτε ή και με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ανά πάσα στιγμή.
10.3
Αναφορικά με την πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα Πρόσκληση σημειώνεται ότι,
παρότι έχει προετοιμαστεί καλόπιστα, δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν έχει ανεξάρτητα επαληθευθεί
από την ΟΛΘ, το Ταμείο ή τους Συμβούλους. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυοδοτική δήλωση ή
δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ούτε πρόκειται να παρασχεθεί σε σχέση με την ακρίβεια,
την επάρκεια ή την πληρότητα της παρούσας Πρόσκλησης. Δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί
στο μέλλον από το Ταμείο ή τους Συμβούλους ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή
συνεργάτη τους (ή οποιασδήποτε επιχείρησης συνδεδεμένης με τους ανωτέρω) οποιαδήποτε ευθύνη ή
υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια ή παράλειψη στην παρούσα Πρόσκληση.
10.4
Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, οι Σύμβουλοι ενεργούν αποκλειστικά και μόνο
ως σύμβουλοι του Ταμείου και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου πλην του
ΤΑΙΠΕΔ για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από αυτούς σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση,
τη Διαδικασία ή τη Συναλλαγή. Ούτε το Ταμείο ούτε και οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους θα
ευθύνεται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες, στα οποία ενδεχομένως υποβληθεί οποιοδήποτε
Ενδιαφερόμενο Μέρος ή οποιοσδήποτε άλλος παραλήπτης του παρόντος εγγράφου σε σχέση με την
Πρόσκληση, τη Διαδικασία ή τη Συναλλαγή. Καθιστώντας αυτή την Πρόσκληση διαθέσιμη, το
ΤΑΙΠΕΔ και οι Σύμβουλοι ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν ως προς την παροχή προς τα
Ενδιαφερόμενα Μέρη πρόσβασης σε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, ούτε και υποχρέωση να
επικαιροποιήσουν την Πρόσκληση ή να διορθώσουν ενδεχόμενες ανακρίβειες αυτής, που μπορεί να
καταστούν εμφανείς.
10.5
Καμία εγγυοδοτική δήλωση, παράσταση γεγονότος ή όρος οποιασδήποτε σύμβασης του
Ταμείου ή οποιουδήποτε από τους Συμβούλους, με οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν μπορεί να
θεμελιωθεί ή συναχθεί με βάση πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η παρούσα
Πρόσκληση δεν σκοπείται να αποτελέσει τη βάση λήψης οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης ούτε
και πρόταση επένδυσης εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ ή οποιουδήποτε από τους Συμβούλους και δεν
συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε από τους Συμβούλους.
Κάθε πρόσωπο στο οποίο καθίσταται διαθέσιμη η Πρόσκληση πρέπει να κάνει τη δική του
ανεξάρτητη αξιολόγηση της παρούσας Πρόσκλησης μετά τη διενέργεια της έρευνας εκείνης και τη
λήψη εκείνων των επαγγελματικών συμβουλών, που αυτό θα κρίνει αναγκαίο να λάβει. Η παρούσα
Πρόσκληση δε συνιστά προσφορά ή πρόσκληση προς προσφορά για την απόκτηση ή την εγγραφή για
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απόκτηση οιωνδήποτε κινητών αξιών ή για επένδυση στην ΟΛΘ ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικό
πρόσωπο και δεν παράγει ανάλογες συνέπειες ή άλλες, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία η
έκδοση, παραλαβή, χρήση ή διάδοση της παρούσας Πρόσκλησης ενδέχεται να υπόκειται σε
περιορισμούς ή απαγορεύεται, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους κανονισμούς, ή απαιτεί
οιαδήποτε εγγραφή, καταχώριση ή υποβολή ενώπιον κυβερνητικών ή κανονιστικών φορέων ή
χρηματιστηριακών αρχών ή άλλη διαδικασία για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους
κανονισμούς.
10.6
Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου κατά την
υποβολή τους. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη παρέχουν στο Ταμείο το δικαίωμα να αναπαράγει και να
αποκαλύπτει κάθε απόκριση προς την παρούσα Πρόσκληση για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση με την
εκπλήρωση των θεσμικών υποχρεώσεών του. Το Ταμείο μπορεί επιπλέον να αποκαλύπτει ορισμένες
πληροφορίες και/ ή έγγραφα σχετικά με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, εφόσον αυτό απαιτείται από
νόμο, κανονισμό, απόφαση δικαστηρίου ή διοικητική αρχή ή κυβερνητικό φορέα. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί
ανά πάσα στιγμή να ζητά από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικές
πληροφορίες ή συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με οποιαδήποτε ζητήματα σχετιζόμενα με την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.
10.7
Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, απαντήσεις, προτάσεις και τα υποβαλλόμενα στοιχεία
αναφορικά με την παρούσα Πρόσκληση ή/και τη Διαδικασία γίνονται ή παρέχονται υπό την ευθύνη
των Ενδιαφερομένων Μερών. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική
νομοθεσία που ισχύει, άμεσα ή έμμεσα, για την ΟΛΘ μπορεί να τροποποιηθεί. Το Ευρωπαϊκό
Ενωσιακό Δίκαιο και οι Συνθήκες που εφαρμόζονται στο λιμενικό κλάδο μπορεί επίσης να
τροποποιηθούν.
10.8
Η παρούσα Πρόσκληση δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αποθηκευθεί σε
οποιοδήποτε μέσο, ολικά ή μερικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ,
πέραν του μέτρου κατά το οποίο οι ανωτέρω ενέργειες είναι απολύτως απαραίτητες για την
προετοιμασία απόκρισης στην παρούσα Πρόσκληση.
10.9
Ουδείς αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή
αποκατάστασης αναφορικά με οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες ή άλλες ζημίες ή υποχρεώσεις τυχόν
συνδέονται με την παρούσα Πρόσκληση ή τη συμμετοχή του στη Διαδικασία έναντι του Ταμείου ή
των Συμβούλων για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, δεδομένου
ότι το Ταμείο έχει αποφασίσει πως η Διαδικασία δεν θα ακολουθήσει τους κανόνες και τη νομοθεσία
αναφορικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, δεν στοιχειοθετούνται οποιαδήποτε δικαιώματα ή
απαιτήσεις αναφορικά με τους κανόνες και τη νομοθεσία που διέπει την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων, ούτε και με βάση οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
10.10 Αποδεχόμενο να συμμετάσχει στη Διαδικασία, κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος (ή, στην
περίπτωση Ένωσης, κάθε Μέλος της Ένωσης), θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.
10.11 Το ελληνικό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβατικής και εξωσυμβατικής φύσης διαφορές
που τυχόν αναφυούν σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση ή αναφορικά με αυτήν. Τα Δικαστήρια
της Αθήνας (στην Ελλάδα) θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιεσδήποτε
διαφορές σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση.
Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης ολοκληρώνεται εδώ
**********
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