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Εισαγωγή
1.1 Σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’ 151/01.07.2011) η
εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. («ΔΑΑ» ή «Εταιρεία») εντάχθηκε στο
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
1.2 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 187/06.09.2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2061), όπως τροποποιήθηκε
με την 206/25.04.2012 (ΦΕΚ Β’ 1363) απόφαση ΔΕΑΑ μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) 9.000.000
(ποσοστό 30%) μετοχές (με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) που κατείχε το
Δημόσιο στην Εταιρεία.
1.3 Δυνάμει της από 31.07.1995 σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς
Αεροδρομίου της Αθήνας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 ο ΔΑΑ έχει
αναλάβει αρχικώς την κατασκευή και για 30 χρόνια τη διοίκηση και διαχείριση του
διεθνούς αερολιμένα που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής.
1.4 Στο πλαίσιο της περαιτέρω αποκρατικοποίησης του ΔΑΑ, είναι αναγκαία η
συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ και του Δημοσίου από εξειδικευμένους νομικούς
συμβούλους σε θέματα Ελληνικού δικαίου.
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Αντικείμενο της πρόσκλησης – Έργο προς ανάθεση
2.1 Το προς ανάθεση συμβουλευτικό έργο αφορά στη νομική συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ
και του Δημοσίου και των συμβούλων τους για όλα τα θέματα Ελληνικού δικαίου
σε σχέση με την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της Εταιρείας, ήτοι για την
αξιοποίηση έως και του 55% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ
(30%) και το Δημόσιο (25%) με ή χωρίς την τροποποίηση ή/και παράταση της
διάρκειας της από 31.07.1995 σύμβασης παραχώρησης (η «Αποκρατικοποίηση»),
και θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
2.1.1

Μελέτη και αξιολόγηση της νομικής κατάστασης της Εταιρίας σε σχέση με
το υφιστάμενο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

2.1.2

Μελέτη και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους
τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία.

2.1.3

Νομική υποστήριξη σχετικά με τυχόν υποχρεώσεις έναντι των ελληνικών
και ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και συμμετοχή σε συναντήσεις με τις
αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές.

2.1.4

Μελέτη των ελληνικών και ευρωπαϊκών νομικών και ρυθμιστικών
απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί τυχόν να

εγερθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή άλλες αρμόδιες ελληνικές ή
ευρωπαϊκές αρχές.
2.1.5

Παροχή γνώμης σχετικά με τις διάφορες εναλλακτικές διαδικασίες που θα
προταθούν για κάθε μορφή αξιοποίησης ή δομή Αποκρατικοποίησης, με
βάση το ισχύον θεσμικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.1.6

Παροχή νομικής υποστήριξης αναφορικά με τα στοιχεία και πληροφορίες
που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τράπεζα Πληροφοριών (Data
Room), που θα δημιουργηθεί για τους σκοπούς της Αποκρατικοποίησης,
καθώς και νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Data Room.

2.1.7

Σύνταξη των απαιτούμενων ανακοινώσεων, συμβατικών κειμένων
(συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων πώλησης μετοχών και
συμφωνίας μετόχων, εφόσον απαιτηθεί), εντολών και κάθε άλλου
εγγράφου, καθώς και υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις με την
Εταιρία, τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, τους υποψήφιους επενδυτές,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι και
την ολοκλήρωση όλων των συναλλαγών και διαδικασιών, που αφορούν
στην Αποκρατικοποίηση.

2.1.8

Ειδικότερα, σε περίπτωση που η Αποκρατικοποίηση συντελεστεί με
διάθεση μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παροχή νομικών
συμβουλών σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διάθεση αυτή,
όπως νομική υποστήριξη στην σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου εφόσον
απαιτηθεί, προετοιμασία των σχετικών ανακοινώσεων και εγγράφων κτλ.
και γενικά παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξη ως προς τα πάσης
φύσεως σχετικά θέματα χρηματιστηριακού δικαίου και δικαίου
κεφαλαιαγοράς.

2.1.9

Σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς το ΤΑΙΠΕΔ ή/και το Δημόσιο (κατά
περίπτωση) ως προς την Αποκρατικοποίηση.

2.1.10 Μετάφραση στην αγγλική ή/και στην ελληνική γλώσσα (κατά περίπτωση)
τυχόν απαραιτήτων κειμένων και εγγράφων.
2.1.11 Νομική υποστήριξη σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την
ολοκλήρωση της Αποκρατικοποίησης της Εταιρίας.
2.2

3

Διάρκεια σύμβασης: Έως δεκαοκτώ (18) μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση της
Αποκρατικοποίησης, όποιο εκ των δύο συμβεί νωρίτερα με δυνατότητα
παράτασης έως και για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Απαιτούμενα προσόντα – Ελάχιστα κριτήρια επιλογής
3.1

Οι ενδιαφερόμενες δικηγορικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να
έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε
αποκρατικοποιήσεις, καθώς και να απασχολούν τουλάχιστον 5 συνεργάτες.
Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν:

3.1.1

Εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς (α) του ελληνικού και
ενωσιακού χρηματοοικονομικού δικαίου, με έμφαση στις εξαγορές και
συγχωνεύσεις εταιρειών καθώς και στις συμβάσεις παραχώρησης, (β) του
εθνικού και ενωσιακού δικαίου που αφορά στους τομείς που
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
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3.1.2

Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε
θέματα αποκρατικοποιήσεων, κατά προτεραιότητα σε αποκρατικοποιήσεις που
έλαβαν χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και σε θέματα πώλησης
επιχειρήσεων και σε παραχωρήσεις, ιδίως σε εταιρείες με αντικείμενο συναφές
με αυτό της Εταιρείας. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να
περιέχει ειδικό κατάλογο, όπου θα αναφέρονται τα έργα, στα οποία η
δικηγορική εταιρεία ή το δικηγορικό γραφείο έχουν συμμετάσχει κατά την
προηγούμενη δεκαετία (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α’). Σε περίπτωση που υποβληθεί
προσφορά από κοινοπραξία, κάθε μέλος αυτής θα πρέπει να αναφέρει χωριστά
στον εν λόγω ΚΑΤΑΛΟΓΟ Α΄ τα έργα αποκρατικοποιήσεων, στα οποία έχει
συμμετάσχει.

3.1.3

Τουλάχιστον ένα συνεργάτη με δεκαετή και έναν με εξαετή εμπειρία στα υπό
3.1.1 και 3.1.2 ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα, οι οποίοι θα
απασχοληθούν στο υπό 2 ανωτέρω έργο, καθώς επίσης και έμπειρο προσωπικό
με κατάλληλη εξειδίκευση και υποδομή για την οργάνωση και διαχείριση του
υπό ανάθεση έργου. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρει τα μέλη
της ομάδας έργου, τα οποία θα απασχοληθούν σε αυτό. Η ομάδα έργου πρέπει
να απαρτίζεται τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη. Επίσης, θα πρέπει
απαραιτήτως να υποβληθεί κατάλογος με τα έργα (για τους τομείς υπό 3.1.2
ανωτέρω), στα οποία κάθε μέλος της ομάδας έργου έχει απασχοληθεί
(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β’).

Όλα τα υπό 3.1.1, 3.1.2 και 3.1.3 ανωτέρω κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται.
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3.1.4

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τους
προτεινόμενους από αυτούς οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς
ανάθεση συμβουλευτικό έργο και ιδίως το προτεινόμενο ανώτατο όριο αμοιβής
και εξόδων (cap) για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης. Εκτιμώμενος
προϋπολογισμός: διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000,00) πλέον ΦΠΑ.

3.1.5

Οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα
ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι
δεν τελούν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε σχέση εξάρτησης, οικονομικής ή άλλης
μορφής, ή σε σχέση εντολής με την Εταιρία, τους υποψήφιους επενδυτές ή/και
ανταγωνιστές τους, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες. Ο εν
λόγω περιορισμός θα ισχύει και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με
το Ταμείο.

3.1.6

Ο(Οι) επιλεγείς(έντες) σύμβουλος(οι) θα οφείλει(ουν) να τηρεί(ούν) τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Α. 7 του ν. 3049/2002 και ιδίως τους
κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός του(ς) και το επαγγελματικό
απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του(ς) με το Ταμείο.

Διαδικασία Επιλογής
4.1

Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 και του Κανονισμού του
ΤΑΙΠΕΔ (A. 3, παρ. 2.2 (β) και 3.4) (ΦΕΚ Β’ 1695/16.05.2013), όπως
τροποποιημένοι ισχύουν σήμερα. Τυχόν παράταση ή τροποποίηση της
σύμβασης που θα συναφθεί, δύναται να γίνει και κατά τις διατάξεις του Α. 3,
παρ. 3.5(α), (γ) ή/και (ε) του Κανονισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών θα
γίνει με βάση τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο 3.1 κριτήρια, καθώς και
συμπληρωματικά τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν.
3049/2002. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή
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προσαρμογή των προσφορών. Η ανάθεση θα γίνει ύστερα από
διαπραγμάτευση με, κατ΄ ανώτατο όριο, τρεις (3) υποψηφίους. Εάν οι
υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης είναι
λιγότεροι από τρεις (3), η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει και με μικρότερο
αριθμό συμμετεχόντων υποψηφίων.
4.2

Απαγορεύεται να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή όσοι δεν υπέβαλαν
αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα ελάχιστα
κριτήρια, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και στις
εφαρμοστέες διατάξεις.

4.3

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει,
αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή
συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ή να μην προχωρήσει στην ανάθεση,
χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

4.4

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, μαζί με όλα
τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες, αποκλειστικά
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@hraf.gr, με την
ένδειξη «ΔΑΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ». Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, μπορούν
συμπληρωματικά και πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής, να υποβάλουν τις
προσφορές τους και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, οδός
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, ΤΚ 105 62, 7ος Όροφος.

4.5

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την 29η
Οκτωβρίου 2013, ώρα 17:00.
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