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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο»)
αποτελεί ανώνυμη εταιρία που ιδρύθηκε με το ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152), το σύνολο του
μετοχικού κεφαλαίου της οποίας ανήκει κατά κυριότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε με τις
διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).

1.2

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του ν. 3986/2011 (άρθρο 1 παράγραφος 1), το Ταμείο έχει
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του
Ελληνικού Δημοσίου.

1.3

Με τον ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α΄ 151) εγκρίθηκε το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015», στο οποίο περιλαμβάνεται και το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων
(Κεφάλαιο Β΄, ΙΙ. Αποκρατικοποιήσεις), ενώ ακολούθως με τον ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28)
εγκρίθηκε μεταξύ άλλων το περιεχόμενο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής
Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων που
επισυνάπτεται ως Παράρτημα IV σε αυτό.

1.4

Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμει των υπ’ αριθ. 215/10.8.2012 (ΦΕΚ Β’ 2316) και 241/27.8.2013
(ΦΕΚ Β’ 2221) αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων («ΔΕΑΑ») μεταβιβάστηκε στο Ταμείο το δικαίωμα λειτουργίας,
συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, καθώς και των
παρακάτω υπό 1.6 αναφερόμενων τριών κάθετων οδικών αξόνων και των παρόδιων αυτών
εκτάσεων, από κοινού με όλα τα περιουσιακά δικαιώματα, υλικά και άυλα, που σχετίζονται
με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και των ανωτέρω τριών καθέτων οδικών αξόνων
υπό τους εκεί καθοριζόμενους όρους.

1.5

Ακολούθως, με το άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) κυρώθηκε το περιεχόμενο της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και τα
παραρτήματα αυτής (Παράγραφος Γ – Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας), στην παράγραφο 4.4 της οποίας διαλαμβάνονται
ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Ήδη, το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) του Ταμείου, το οποίο
εγκρίθηκε με τις από 26.4.2016 και από 31.1.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου και τις υπ’ αριθ. 33/20.5.2016 και 63/17.5.2017 Αποφάσεις του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση του
περιουσιακού στοιχείου της Εγνατίας Οδού και των ανωτέρω τριών κάθετων προς την
Εγνατία Οδό οδικών αξόνων.

1.6

Ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, που έχει ήδη κατασκευασθεί και
βρίσκεται σε λειτουργία, με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένο οδόστρωμα,
μήκους 658 χιλιομέτρων, εκτεινόμενος από την Ηγουμενίτσα στην Περιφέρεια της
Θεσπρωτίας (βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέχρι τους Κήπους στην Περιφέρεια του Έβρου

Σελίδα 2 από 43

17PROC002258653 2017-11-16
(στον συνοριακό σταθμό με την Τουρκία). Η Εγνατία Οδός συνδέεται με την Αλβανία, την
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), τη Βουλγαρία και την Τουρκία
μέσω έντεκα (11) εγκάρσιων («καθέτων») οδικών αξόνων. Από τους οδικούς αυτούς άξονες,
οι τρεις (3), με συνολικό μήκος 225 χιλιόμετρα, αποτελούν συνδέσεις με πλήρως ελεγχόμενες
προσβάσεις της Εγνατίας Οδού με τις γείτονες χώρες. Ειδικότερα: (i) ο οδικός άξονας Σιάτιστα
– Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή οδηγεί στην Αλβανία, (ii) ο οδικός άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι
οδηγεί στην ΠΓΔΜ και (iii) ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας οδηγεί στη
Βουλγαρία. Περισσότερες πληροφορίες ως προς την Εγνατία Οδό και τους ανωτέρω τρείς
κάθετους οδικούς άξονες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β της Πρόσκλησης.
1.7

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης, το Ταμείο,
δυνάμει της από 2.5.2017 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε τη
διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της
χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου της
Εγνατίας Οδού και των τριών (3) καθέτων οδικών αξόνων υπό 1.6 (i), (ii) και (iii) ανωτέρω για
χρονική περίοδο έως σαράντα (40) έτη κατ’ ανώτατο όριο. Περαιτέρω, το Ταμείο, επί τη βάσει
της ως άνω απόφασης, ενέκρινε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

1.8

Σημειώνεται ότι η ακριβής διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα εξειδικευθεί περαιτέρω
κατά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Κατά τη διάρκεια
του Διαγωνισμού και πάντως πριν από την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, το
Ταμείο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να:
(i) εξαιρέσει τον κάθετο οδικό άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι από το αντικείμενο της Σύμβασης
Παραχώρησης ή/και
(ii) συμπεριλάβει στο αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης και την αναβάθμιση οδικών
τμημάτων ορισμένων εκ των Καθέτων Αξόνων συνολικού μήκους 54 χλμ. περίπου, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον όρο 9 του Παραρτήματος Β της Πρόσκλησης.

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες στο παρόν έγγραφο, εκτός αν άλλως απαιτείται από
το περιεχόμενό του:
Α’ Φάση είναι το στάδιο προεπιλογής του Διαγωνισμού, το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη των Προεπιλεγέντων
Επενδυτών.
Β’ Φάση είναι το δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού, κατά το οποίο οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα
κληθούν να υποβάλουν στο Ταμείο δεσμευτικές προσφορές για την ανάθεση σε αυτούς Σύμβασης
Παραχώρησης για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα,
κατά τους ειδικότερους ορισμούς της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, και το οποίο
θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη του Προτιμητέου Επενδυτή.
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Δεσμευτική Προσφορά είναι ο φάκελος δεσμευτικής προσφοράς που θα υποβληθεί από τους
Προεπιλεγέντες Επενδυτές σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών
Προσφορών και στον οποίο (φάκελο) θα περιλαμβάνονται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο τα
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης της πλήρωσης του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας που καθορίζεται με
την παρούσα Πρόσκληση.
Διαγωνισμός είναι η διαδικασία που κινεί το Ταμείο και περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση και
μέλλει να περιγραφεί κατά τα λοιπά στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, η οποία
(διαδικασία) στοχεύει στην ανάδειξη του Προτιμητέου Επενδυτή και την ανάθεση σε αυτόν της
Σύμβασης Παραχώρησης.
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης είναι τα έγγραφα που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Φάκελο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να συνοδεύουν την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά
περιγράφονται στην Πρόσκληση.
Εγνατία Οδός είναι ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός, μήκους 658 χιλιομέτρων, ο οποίος
περιγράφεται ειδικότερα στο Παράρτημα Β της παρούσας.
Ενδιαφερόμενος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ενώσεις Προσώπων που επιθυμεί να
συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.
Ένωση Προσώπων είναι κάθε ένωση, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής σύμπραξης, ή
κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό,
υποβάλλοντας κοινό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κοινή Δεσμευτική Προσφορά.
Επικεφαλής είναι το μέλος Ένωσης Προσώπων που συμμετέχει στον Διαγωνισμό, το οποίο διατηρεί
μερίδιο ίσο με τουλάχιστον 34% των συμφερόντων στην Ένωση Προσώπων και έχει οριστεί και
νόμιμα εξουσιοδοτηθεί ως Επικεφαλής από τα μέλη της.
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η επιστολή που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και περιγράφεται στην παράγραφο 10.4 της Πρόσκλησης.
Εταιρία Ειδικού Σκοπού ή ΕΕΣ είναι η ανώνυμη εταιρία με έδρα στην Ελλάδα, η οποία θα συσταθεί
σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο από τον Προτιμητέο Επενδυτή πριν από την υπογραφή της Σύμβασης
Παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 της παρούσας.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοδίων είναι η με ηλεκτρονικά μέσα αυτοματοποιημένη συλλογή διοδίων
(συνήθως με τη χρήση πομποδέκτη).
Ημερομηνία Υποβολής είναι η ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 11.1 της Πρόσκλησης
και η οποία μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του Ταμείου κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια.
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Κάθετοι Άξονες είναι οι οδικοί άξονες Σιάτιστα – Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή, Χαλάστρα – Εύζωνοι και
Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας, οι οποίοι περιγράφονται ειδικότερα στο Παράρτημα Β της
παρούσας.
Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης είναι τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Πρόσκλησης.
Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας είναι το κριτήριο που καθορίζεται στο άρθρο 9 της Πρόσκλησης.
Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας είναι τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 8 της
Πρόσκλησης.
Οδικός Άξονας είναι η Εγνατία Οδός και οι Κάθετοι Άξονες.
Παρόμοια Υποδομή Αυτοκινητοδρόμου είναι μία υποδομή αυτοκινητοδρόμου σε λειτουργία, στην
οποία εισπράττονται διόδια (με Συμβατικό και Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής Διοδίων και όχι με
«σκιώδη» διόδια), ελάχιστου συνεχούς μήκους εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων.
Προεπιλεγείς Επενδυτής είναι ο Ενδιαφερόμενος, στο πρόσωπο του οποίου θα κριθεί ότι συντρέχουν
οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού.
Προτιμητέος Επενδυτής είναι ο επενδυτής, ο οποίος θα επιλεγεί από το Ταμείο για την ανάθεση σε
αυτόν της Σύμβασης Παραχώρησης, με την επιφύλαξη της πλήρωσης τυχόν όρων, τους οποίους
δύναται το Ταμείο να καθορίσει στην Πρόκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Πρόσκληση είναι το παρόν έγγραφο, δυνάμει του οποίου το Ταμείο προσκαλεί στην υποβολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη
χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα. Η Πρόσκληση είναι
διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: www.hradf.com
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών είναι η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών
προσφορών που θα απευθύνει το Ταμείο στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές και η οποία θα
περιλαμβάνει επισκόπηση της Β΄ Φάσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης, καθώς και
περαιτέρω οδηγίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των Δεσμευτικών Προσφορών.
Σύμβαση Παραχώρησης είναι η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση,
λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα, η οποία θα συναφθεί με την ΕΕΣ που θα
συστήσει ο Προτιμητέος Επενδυτής.
Συμβατικό Σύστημα Συλλογής Διοδίων είναι η συλλογή διοδίων με μεθόδους που προϋποθέτουν την
μεσολάβηση ανθρώπινων ενεργειών (πληρωμή διοδίου από τους χρήστες σε υπαλλήλους που
στελεχώνουν κουβούκλια, σε μηχανές υποδοχής κερμάτων και χαρτονομισμάτων ή/και μηχανές
υποδοχής πιστωτικών καρτών).
Συναλλαγή είναι η ανάθεση από το Ταμείο μίας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη
χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού ’Άξονα στον Προτιμητέο
Επενδυτή.
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Συνδεδεμένη Επιχείρηση είναι, σε σχέση με έναν Ενδιαφερόμενο ή με ένα μέλος Ένωσης Προσώπων
κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο,
με τον Ενδιαφερόμενο ή με εκείνο το μέλος της Ένωσης Προσώπων που αποτελεί Ενδιαφερόμενο
είτε λόγω της εξουσίας, άμεσα ή έμμεσα, (α) να ασκεί ή να κατευθύνει την άσκηση των δικαιωμάτων
ψήφου σε ποσοστό άνω του 50% αυτού του προσώπου ή (β) να διοικεί ή να ελέγχει τη διοίκηση της
διαχείρισης του προσώπου αυτού, συμβατικά ή άλλως.
Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης είναι το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης που θα τεθεί υπόψη
των Προεπιλεγέντων Επενδυτών κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και επί της οριστικής του
εκδοχής, που θα προσδιορισθεί από το Ταμείο, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα υποβάλουν
Δεσμευτικές Προσφορές για να αναδειχθεί ο Προτιμητέος Επενδυτής.
Σχετική Ημερομηνία είναι η ημερομηνία που συμπίπτει με την 30ή ημέρα πριν την ημερομηνία
υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς (όπως θα καθοριστεί με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών
Προσφορών) και εάν η ημερομηνία αυτή είναι αργία με την αμέσως προηγούμενη αυτής εργάσιμη
ημέρα.
Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι ο σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα υποβληθεί κατά
τους όρους της παρούσας στο Ταμείο και θα περιλαμβάνει την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης.

3.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

3.1

Οι κύριοι στόχοι τους οποίους επιδιώκει το Ταμείο μέσω της Συναλλαγής είναι:
(α) η εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου συνδυασμένων υπηρεσιών λειτουργίας,
συντήρησης και εκμετάλλευσης του Οδικού Άξονα προς όφελος των τελικών χρηστών, και
(β) η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος που θα καταβληθεί στο Ταμείο από τον
Προτιμητέο Επενδυτή.

4.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις.

4.2

Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόμενοι θα εκφράσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τον
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος θα περιλαμβάνει την Επιστολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης. Σκοπός της Α΄ Φάσης
είναι η προεπιλογή εκείνων των Ενδιαφερομένων που πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής
Κατάστασης και αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια
για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης.

4.3

Μετά την παραλαβή των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Ταμείο θα αποφασίσει εάν
ένας Ενδιαφερόμενος, που έχει υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πληροί ή όχι
τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, επί τη βάσει των
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κριτηρίων και των όρων που ορίζονται στο άρθρα 5 έως και 11 της Πρόσκλησης. Οι εν λόγω
Ενδιαφερόμενοι θα αποτελούν εφεξής τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές.
4.4

Μετά τη λήψη της απόφασης αυτής, το Ταμείο θα ενημερώσει γραπτώς τους Προεπιλεγέντες
Επενδυτές ότι έχουν προεπιλεγεί για να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση. Οι Ενδιαφερόμενοι που
δεν θα προεπιλεγούν θα ενημερωθούν εγγράφως για την απόρριψή τους.

4.5

Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, θα ρυθμίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Για τη συμμέτοχη τους στη Β΄ Φάση, οι
Προεπιλεγέντες Επενδυτές απαιτείται να υπογράψουν και να επιστρέψουν στο Ταμείο
σύμβαση εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα χορηγηθεί στους
Προεπιλεγέντες Επενδυτές από το Ταμείο. Κάθε Προεπιλεγείς Επενδυτής που συμβάλλεται
προσηκόντως με σύμβαση εμπιστευτικότητας, θα λαμβάνει την Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών, η οποία:
(i) θα περιλαμβάνει επισκόπηση της Β΄ Φάσης,
(ii) θα παρέχει οδηγίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των Δεσμευτικών
Προσφορών και
(iii) θα καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και
τα κριτήρια επιλογής του Προτιμητέου Επενδυτή.
Κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, θα τεθεί υπόψη των Προεπιλεγέντων Επενδυτών το
Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και άλλα σχετικά με τη Συναλλαγή έγγραφα.

4.6

Επιπλέον, μετά την υπογραφή της σύμβασης εμπιστευτικότητας θα δοθεί στους
Προεπιλεγέντες Επενδυτές μεταξύ άλλων το δικαίωμα:
(i) να έχουν πρόσβαση σε ένα εικονικό χώρο δεδομένων (virtual data room) σε σχέση με τη
Συναλλαγή,
(ii) να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να διεξάγουν επιτόπιες επισκέψεις στον Οδικό Άξονα
κατόπιν κατάλληλου συντονισμού και προγραμματισμού,
(iii) να υποβάλουν σχόλια επί του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης, και
(iv) να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά.
Οι λεπτομέρειες ως προς την ανωτέρω διαδικασία, καθώς και οι απαιτήσεις ως προς το
περιεχόμενο και τη μορφή των Δεσμευτικών Προσφορών θα περιγράφονται αναλυτικά στην
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

4.7

Διευκρινίζεται ότι η πλήρωση του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας, όπως ορίζεται στην
παρούσα Πρόσκληση, θα εξετασθεί από το Ταμείο, κατά την εξέταση και αξιολόγηση των
Δεσμευτικών Προσφορών των Προεπιλεγέντων Επενδυτών. Ειδικότερα, οι Προεπιλεγέντες
Επενδυτές, κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα πρέπει να αποδείξουν με την Δεσμευτική
Προσφορά τους την πλήρωση του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας, όπως καθορίζεται στην
παρούσα Πρόσκληση και με τα μέσα τεκμηρίωσης που προσδιορίζονται ομοίως στην
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παρούσα Πρόσκληση. Προεπιλεγείς Επενδυτής που δεν υποβάλει με τη Δεσμευτική
Προσφορά του τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 10.7 της παρούσας Πρόσκλησης μέσα
τεκμηρίωσης του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας ή διαπιστωθεί ότι δεν πληροί το κριτήριο
αυτό θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό και δεν θα εξετάζεται κατά τα λοιπά η Δεσμευτική
Προσφορά του. Η πλήρωση του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας αποτελεί προϋπόθεση για την
κατά τα λοιπά εξέταση των Δεσμευτικών Προσφορών των Προεπιλεγέντων Επενδυτών.
4.8

Η Σύμβαση Παραχώρησης θα υπογραφεί μεταξύ του Ταμείου και του Προτιμητέου Επενδυτή
μέσω μιας Εταιρίας Ειδικού Σκοπού («ΕΕΣ»), η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της
Ελλάδας και θα περιβληθεί τη μορφή ανώνυμης εταιρίας με έδρα στην Ελλάδα. Σημειώνεται
ότι το Ελληνικό Δημόσιο ενδέχεται να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση
Παραχώρησης. Στην περίπτωση που ο Προτιμητέος Επενδυτής αποτελεί Ένωση Προσώπων,
τα μέλη της θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής,
τα οποία δηλώθηκαν στο Ταμείο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού το αργότερο έως τη Σχετική
Ημερομηνία. Η ΕΕΣ θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό της τη χρηματοδότηση, λειτουργία,
συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης
Παραχώρησης και τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό και υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και Ενώσεις Προσώπων, εφόσον πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πρόσκληση.

5.2

Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό υπό τη μορφή Ένωσης Προσώπων δεν
υποχρεούνται να αποκτήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή Φακέλου
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα μέλη της Ένωσης Προσώπων ευθύνονται από κοινού και εις
ολόκληρον έναντι του Ταμείου για τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του Διαγωνισμού σε
όλη τη διάρκειά του και, περαιτέρω, όπως θα καθορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών και τα προσαρτώμενα σε αυτή έγγραφα.

5.3

Κάθε Ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μόνο με έναν Φάκελο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μέλος Ένωσης Προσώπων δεν μπορεί να συμμετέχει
ταυτοχρόνως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και σε άλλη υποψήφια Ένωση Προσώπων ούτε να
υποβάλει ταυτοχρόνως ξεχωριστό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως αυτοτελής
Ενδιαφερόμενος στον Διαγωνισμό. Οι Ενδιαφερόμενοι που παραβιάζουν τον όρο αυτό θα
αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που Συνδεδεμένη Επιχείρηση ενός
Ενδιαφερόμενου (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, Συνδεδεμένη Επιχείρηση μέλους της
Ένωσης Προσώπων) υποβάλει ξεχωριστό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφόσον
δηλαδή συμμετέχει στον Διαγωνισμό ως ξεχωριστός Ενδιαφερόμενος) ή συμμετέχει στον
Διαγωνισμό ως μέλος (άλλης) Ένωσης Προσώπων, οι επίμαχοι Ενδιαφερόμενοι φέρουν το
βάρος απόδειξης, κατά τρόπο ικανοποιητικό για το Ταμείο, ότι οι υποβληθέντες Φάκελοι
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και, ακολούθως κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι
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Δεσμευτικές Προσφορές δεν έχουν επηρεασθεί η μία από την άλλη, άλλως το Ταμείο δύναται
να αποκλείσει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Ενδιαφερομένους.
5.4

Σε περίπτωση υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ένωση Προσώπων, ένα
από τα μέλη της με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 34% στην Ένωση Προσώπων ορίζεται
ως Επικεφαλής της. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 5.5 έως και 5.7, ο
Επικεφαλής θα πρέπει να διατηρεί το προαναφερθέν ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση
Προσώπων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Επικεφαλής πρέπει να είναι νόμιμα
εξουσιοδοτημένος από τα λοιπά μέλη της Ένωσης Προσώπων να εκπροσωπεί την Ένωση
Προσώπων έναντι του Ταμείου καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι ο
Επικεφαλής θα διατηρήσει ποσοστό 34% στο μετοχικό κεφάλαιο και τον έλεγχο της διοίκησης
της ΕΕΣ για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη
Σύμβαση Παραχώρησης.

5.5

Ως μεταβολές στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων νοούνται:
(i)

η ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων μεταξύ των ήδη
υφιστάμενων μελών της, ή

(ii) η έξοδος ενός ή περισσότερων υφισταμένων μελών από την Ένωση Προσώπων, ή
(iii) η είσοδος ενός ή περισσότερων νέων μελών στην Ένωση Προσώπων, ή
(iv) ο διορισμός άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων ως Επικεφαλής, ή
(v) συνδυασμός των περιπτώσεων (i) έως και (iv) της παρούσας παραγράφου.
5.6

Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μέχρι την Σχετική Ημερομηνία,
μεταβολές στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 επιτρέπονται
μόνον κατόπιν σχετικής έγκρισης του Ταμείου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i)

Οποιαδήποτε προτεινόμενη μεταβολή στη σύνθεση της Ένωσης Προσώπων πρέπει να
γνωστοποιείται εγγράφως στο Ταμείο το αργότερο κατά τη Σχετική Ημερομηνία.

(ii) Η Ένωση Προσώπων στο σύνολό της και λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν αναθεωρημένα
ποσοστά συμμετοχής εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 της
Πρόσκλησης και τα οποία τυγχάνουν εξέτασης κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού.
(iii) Το/α νέο/-α μέλος/-η πληροί/-ούν τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που ορίζονται
στο άρθρο 7 της Πρόσκλησης.
(iv) Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση διορισμού άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων
ως Επικεφαλής, ο νέος Επικεφαλής θα πληροί τους όρους της παραγράφου 5.4 ανωτέρω
και θα αποτελεί πάντοτε πρόσωπο που ήταν μέλος της Ένωσης Προσώπων κατά τον
χρόνο υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
5.7

Μετά την ανάδειξη και ανακοίνωση των Προεπιλεγέντων Επενδυτών, σε κάθε Ένωση
Προσώπων που τυχόν συγκροτείται μεταγενέστερα από ήδη μεμονωμένο Προεπιλεγέντα
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Επενδυτή υποχρεωτικώς τίθεται ως Επικεφαλής ο ήδη Προεπιλεγείς Επενδυτής. Στην
περίπτωση αυτή, η συμμετοχή της εν λόγω Ένωσης Προσώπων στον Διαγωνισμό υπόκειται
στην έγκριση του Ταμείου και επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.6 (i), (ii)
και (iii), σωρευτικά.
5.8

Κάθε γνωστοποίηση στο Ταμείο σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 5.6 ή 5.7 θα
πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης.

5.9

Δεν επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση της Ένωσης Προσώπων μετά την πάροδο της
Σχετικής Ημερομηνίας, με την εξαίρεση μεταβολών που οφείλονται σε εταιρικούς
μετασχηματισμούς που δεν έχουν συντελεσθεί για το σκοπό της Συναλλαγής, ή μεταβολών
για αντικειμενικούς λόγους (εκκαθάριση, πτώχευση κ.λπ.). Κάθε τέτοια μεταβολή θα τελεί
υπό την έγκριση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ένωση Προσώπων συνεχίζει να
πληροί τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής που περιγράφονται στο άρθρα 6 έως και 9 της
Πρόσκλησης.

5.10

Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή ενώσεις προσώπων ή πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την
καταστατική ή την πραγματική τους έδρα, ή έχουν εγκατάσταση σε Μη Συνεργάσιμα Κράτη,
όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013,
ως ισχύει) και απαριθμούνται στην σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που
εκδίδεται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις δεν μπορούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό,
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη Ένωσης Προσώπων.

5.11

Τυχόν παράβαση των ανωτέρω παραγράφων 5.4 έως και 5.10 θα οδηγεί σε αποκλεισμό από
τον Διαγωνισμό της οικείας Ένωσης Προσώπων.

6.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.1

Τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής συνίστανται στα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, στα
Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας.

6.2

Εξ αυτών, τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης και τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας εξετάζονται κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού και η πλήρωσή τους αποτελεί
προϋπόθεση για τη συμμετοχή Ενδιαφερομένου στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Το Κριτήριο
Τεχνικής Ικανότητας εξετάζεται κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και η πλήρωσή του
αποτελεί προϋπόθεση για την κατά τα λοιπά εξέταση των Δεσμευτικών Προσφορών.

7.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7.1

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που
περιγράφονται στις παραγράφους 7.4 και 7.5.

7.2

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, η πλήρωση των Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης
εξετάζεται στο πρόσωπο κάθε μέλους της Ένωσης Προσώπων ξεχωριστά.
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7.3

Οι Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου
ή ως προς τους οποίους προκύπτει ότι έχουν υποβάλει σχετικώς ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις θα αποκλείονται.

7.4

Οι Ενδιαφερόμενοι που έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική
απόφαση, σύμφωνα με τις σχετικώς εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις για τα ακολούθως
αναφερόμενα ποινικά αδικήματα δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό:
(i)

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης
Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300).

(ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (EE C 195) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης Πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192), καθώς και όπως ορίζεται στην ελληνική
νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316), η οποία κυρώθηκε
με τον νόμο 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48).
(iv) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L
164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
(v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης.10.2005 σχετικά με την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L
309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το
ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(vi) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101), η οποία ενσωματώνεται με τον ν.
4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215).
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Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση αποκλεισμού Ενδιαφερομένου εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Ενδιαφερομένου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
7.5

Οι Ενδιαφερόμενοι αποκλείονται και σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπό τους μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην πληρωμή φόρων
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους ή σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία, εφόσον αυτό πιστοποιείται με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή
διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ ή

(ii) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, εφόσον αυτό
πιστοποιείται με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή διοικητική απόφαση με
δεσμευτική ισχύ, ή
(iii) το Ταμείο μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις
τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(iv) έχουν αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή
σύμβασης παραχώρησης βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικής ή δικαστικής αρχής, ή
(v) τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητές ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόμοια διαδικασία, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους ή/και της ελληνικής νομοθεσίας, ή
(vi) έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρής ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών.
Οι περιπτώσεις (i) έως και (iii) ανωτέρω παύουν να εφαρμόζονται, όταν ο Ενδιαφερόμενος
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων / προσαυξήσεων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
7.6

Το Ταμείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποκλείσει Ενδιαφερόμενο από τη
διαδικασία του Διαγωνισμού για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της εθνικής
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ασφάλειας και της εθνικής άμυνας της Χώρας. Για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος το
Ταμείο δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να ζητά, σε οποιοδήποτε στάδιο του
Διαγωνισμού, από τους Ενδιαφερόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία που αφορά στο
πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών ή των Μελών τους και μέχρι τελικού φυσικού
προσώπου.
7.7

Σε περίπτωση που Ενδιαφερόμενος (ή μέλος Ένωσης Προσώπων) επικαλείται τη
χρηματοοικονομική επάρκεια Συνδεδεμένης Επιχείρησης ή την τεχνική ικανότητα τρίτου
προσώπου για την πλήρωση των Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής Επάρκειας ή Τεχνικής
Ικανότητας, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παραγράφους 8.6 και 9.4 κατωτέρω, τα Κριτήρια
Προσωπικής Κατάστασης, όπως ορίζονται ανωτέρω, θα πρέπει να πληρούνται και στο
πρόσωπο της Συνδεδεμένης Επιχείρησης ή του εν λόγω τρίτου.

8.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

8.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει κατά την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού επαρκή
χρηματοοικονομική ικανότητα που να εξασφαλίζει την καταβολή του τιμήματος σε σχέση με
τη Συναλλαγή και τη χρηματοδότηση της παροχής των προβλεπόμενων από την Σύμβαση
Παραχώρησης υπηρεσιών.

8.2

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν με τον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος τα ακόλουθα:
(i)

Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, ότι διαθέτει άμεση
προσωπική κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και ελευθέρων βαρών
χρηματοοικονομικών μέσων (η «Καθαρή Προσωπική Περιουσία»), με συνολική αγοραία
αξία τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων Ευρώ. Για τον προσδιορισμό της
Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη περιοριστικώς τα ακόλουθα:
(α) καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και
(β) ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες.

(ii) Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί νομικό πρόσωπο (πλην της επόμενης
περίπτωσης (iii), ότι διαθέτει σε ενοποιημένη βάση (εφόσον εφαρμόζεται) ίδια κεφάλαια
που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων
οικονομικών χρήσεων πριν την Ημερομηνία Υποβολής, σε εκατόν πενήντα (150)
εκατομμύρια Ευρώ τουλάχιστον.
(iii) Εάν ο Ενδιαφερόμενος ειδικότερα αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο (fund), ότι το ύψος της
καθαρής αξίας ενεργητικού υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων
Ευρώ κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων οικονομικών
χρήσεων πριν την Ημερομηνία Υποβολής ή ότι το ποσό των διαθέσιμων και μη
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επενδεδυμένων κεφαλαίων κατά την τελευταία χρήση πριν την Ημερομηνία Υποβολής
υπερβαίνει το ίδιο ως άνω ποσό των εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων Ευρώ.
8.3

Εάν ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί Ένωση Προσώπων τα ανωτέρω κριτήρια πληρούνται αν το
σταθμισμένο σύνολο, το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα του μέσου όρου των
ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων όλων των μελών της Ένωσης Προσώπων (ή εφόσον το μέλος
Ένωσης Προσώπων είναι φυσικό πρόσωπο, της Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας ή εφόσον
το μέλος Ένωσης Προσώπων είναι επενδυτικό κεφάλαιο (fund), των διαθέσιμων και μη
επενδεδυμένων κεφαλαίων ή του μέσου όρου της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού), σταθμισμένο
για κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή του στην Ένωση
Προσώπων (εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός) υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150)
εκατομμύρια Ευρώ.

8.4

Για τους σκοπούς των περιπτώσεων υπό (ii) και (iii) της παραγράφου 8.2, η τελευταία
ελεγμένη οικονομική κατάσταση πρέπει να λήγει το νωρίτερο μέχρι το τέλος του 2016. Αν
Ενδιαφερόμενος ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει σε Ένωση Προσώπων, έχει συσταθεί
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, το Ταμείο θα λαμβάνει
υπόψη, σε σχέση με τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας που ορίζονται ανωτέρω, τα
έτη κατά τα οποία δραστηριοποιείται ο Ενδιαφερόμενος ή το μέλος της Ένωσης Προσώπων,
υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
τουλάχιστον ενός (1) έτους.

8.5

Εάν ο Ενδιαφερόμενος ή το νομικό πρόσωπο που συμμετέχει σε Ένωση Προσώπων έχει
συγχωνευθεί με άλλη επιχείρηση ή αποκτήσει επιχείρηση κατά τις πλέον πρόσφατες τρεις (3)
οικονομικές χρήσεις, 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.

8.6

Ο Ενδιαφερόμενος ή μέλος Ένωσης Προσώπων μπορεί να επικαλείται τη χρηματοοικονομική
επάρκεια Συνδεδεμένης με αυτόν Επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ενδιαφερόμενος ή
το μέλος της Ένωσης Προσώπων θα πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του από τη
Συνδεδεμένη Επιχείρηση τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους για την
ολοκλήρωση της Συναλλαγής και τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και
εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα. Η συμπερίληψη στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο της
Συνδεδεμένης Επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνει ότι η Συνδεδεμένη Επιχείρηση
δεσμεύεται να θέσει όλους τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους στη διάθεση του
Ενδιαφερόμενου (ή στην περίπτωση Ένωσης Προσώπων, του μέλους της), και ότι θα υπέχει
ευθύνη έναντι του Ταμείου σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα
παράγραφο δεν πληρούνται (Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα 1), θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση
επαρκές μέσο απόδειξης. Περαιτέρω, ο κατά τα ανωτέρω τρίτος θα πρέπει να πληροί τον όρο
της παραγράφου 5.10, τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης του άρθρου 7 και να υποβληθεί
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το σύνολο των εγγράφων που προβλέπονται στις παραγράφους 10.5 και 10.6 και ως προς το
πρόσωπο της Συνδεδεμένης Επιχείρησης.

9.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

9.1

Κάθε Προεπιλεγείς Επενδυτής οφείλει να καταδείξει με την Δεσμευτική Προσφορά που θα
υποβάλει κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού πρόσφατη αποδεδειγμένη εμπειρία στους
τομείς της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης
αυτοκινητοδρόμων με Συμβατικό και Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής Διοδίων.

9.2

Ειδικότερα, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές πρέπει να αποδείξουν, υποβάλλοντας τα
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας, προηγούμενη
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) συνεχών ετών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών
πριν από την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, στους τομείς της συντήρησης,
λειτουργίας και εκμετάλλευσης τουλάχιστον μιας Παρόμοιας Υποδομής Αυτοκινητοδρόμου.
Σημειώνεται ότι την εμπειρία αυτή μπορεί να την επικαλεστεί και ένας Προεπιλεγείς
Επενδυτής με άμεση συμμετοχή, με ποσοστό τουλάχιστον 15% και για χρονική περίοδο
τουλάχιστον δύο (2) συνεχών ετών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από
την υποβολή της των Δεσμευτικών Προσφορών, στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή σε
κοινοπραξία/ένωση προσώπων, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης,
λειτουργίας και εκμετάλλευσης Παρόμοιας Υποδομής Αυτοκινητοδρόμου.

9.3

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να πληρούται από
ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, το οποίο συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό όχι
μικρότερο του 10%. Σημειώνεται ότι το εν λόγω μέλος της Ένωσης Προσώπων θα διατηρήσει
το ως άνω ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ για ένα ελάχιστο χρονικό
διάστημα σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

9.4

Προεπιλεγείς Επενδυτής (και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, μέλος αυτής), μπορεί για την
πλήρωση του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας να επικαλείται την τεχνική ικανότητα τρίτου,
υπό την προϋπόθεση ότι ο παρέχων την τεχνική ικανότητα τρίτος θα συμμετέχει και αυτός
ενεργά στη συντήρηση, και λειτουργία του Οδικού Άξονα ως υπεργολάβος της ΕΕΣ για
ορισμένο χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον, όπως θα ορίζεται ειδικότερα και υπό τις τυχόν
εξαιρέσεις που θα προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. Στην περίπτωση επίκλησης της
τεχνικής ικανότητας τρίτου, ο Προεπιλεγείς Επενδυτής (και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων,
το μέλος αυτής) πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους
ανθρώπινους πόρους, τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα για τη λειτουργία, και συντήρηση του
Οδικού Άξονα. Η συμπερίληψη στη Δεσμευτική Προσφορά της υπεύθυνης δήλωσης του
Παραρτήματος Γ – Υπόδειγμα 2 , υπογεγραμμένης από τον τρίτο, στην οποία θα δηλώνεται
ότι ο τρίτος θα θέσει όλα τα ανωτέρω στη διάθεση του Προεπιλεγέντος Επενδυτή ως
υπεργολάβος αυτού , θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο απόδειξης πλήρωσης
του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας. Περαιτέρω, θα πρέπει ο τρίτος να πληροί τον όρο της
παραγράφου 5.10, τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης του άρθρου 7 και να υποβληθεί το
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σύνολο των εγγράφων που προβλέπονται στις παραγράφους 10.5 και 10.7 και ως προς το
πρόσωπό του.
9.5

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, οι Ενδιαφερόμενοι που
θα δηλώσουν ότι βασίζονται στις τεχνικές ικανότητες τρίτων, θα κληθούν να υποβάλουν
σχέδιο σύμβασης υπεργολαβίας, στο οποίο θα προβλέπεται ο ορισμός του τρίτου ως
υπεργολάβου της ΕΕΣ για την παροχή στην ΕΕΣ υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του
Οδικού Άξονα και θα εξειδικεύονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις αυτού.

10.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10.1

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποτελείται από τρία ξεχωριστά τμήματα, τα οποία
θα περιέχουν τα έγγραφα που περιγράφονται παρακάτω και θα φέρουν και την αντίστοιχη
επισήμανση:
(i)

Το Τμήμα Ι θα περιλαμβάνει την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα
νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 10.4 κατωτέρω.

(ii) Το Τμήμα ΙΙ θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που απαιτούνται στην
παράγραφο 10.5 για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Ενδιαφερομένου με τα
Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.
(iii) Tο Τμήμα ΙΙΙ θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες / τα έγγραφα που απαιτούνται κατά την
παράγραφο 10.6 για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Ενδιαφερομένου με τα
Kριτήρια Xρηματοοικονομικής Eπάρκειας.
10.2

Σε σχέση με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο 10 της
Πρόσκλησης ισχύουν τα ακόλουθα:
(i)

Τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβληθούν είτε σε πρωτότυπα έγγραφα είτε
σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.

(ii) Εφόσον παρέχονται υποδείγματα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των
Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης στα Παραρτήματα της Πρόσκλησης, τα υποδείγματα αυτά
θα πρέπει να ακολουθούνται.
(iii) Οι υπογραφές επί των υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 που προβλέπονται στο
άρθρο 10 ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο της Πρόσκλησης, θα πρέπει να φέρουν
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή από
συμβολαιογράφο.
(iv) Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν με
τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το
αρμόδιο Προξενείο στη χώρα εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου είτε με την επίθεση
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Επισημείωσης («Apostille») σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961 (η οποία
κυρώθηκε με το ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Διευκρινίζεται ότι
η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά
το Άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή
δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα (iii)
τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις
καταχωρήσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που
τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
(v) Σε περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης δεν εκδίδεται στη χώρα
που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένος ο Ενδιαφερόμενος (ή σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων, το μέλος της), ο τελευταίος υποχρεούται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση
του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης (Παράρτημα Η). Στην
ίδια δήλωση, ο Ενδιαφερόμενος (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της),
οφείλει να βεβαιώνει και τα γεγονότα, τα οποία θα αποτελούσαν αντικείμενο του μη
εκδιδόμενου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
(vi) Όλα τα έγγραφα που θα περιλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα
έγγραφα έχουν συνταχθεί σε τρίτη γλώσσα υποβάλλονται, συνοδευόμενα από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Το Ταμείο δύναται κατά τη διακριτική
του ευχέρεια να ζητήσει από τους Ενδιαφερόμενους επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα οποιουδήποτε εγγράφου έχει υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των γλωσσικών εκδοχών των
μεταφρασθέντων εγγράφων, θα υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική ή αγγλική
μετάφραση, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής αποσπάσματος εγγράφου το
σχετικό απόσπασμα θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση
της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Το Ταμείο
επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει την υποβολή από τον Ενδιαφερόμενο
του πλήρους εγγράφου σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού.
(vii) Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ή προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 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. Επισημαίνεται ότι ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να μετατρέψει τα
απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παρουσιάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που
χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ, η οποία θα πρέπει να είναι η
συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του κάθε οικονομικού έτους
για τις υπό (ii) και (iii) περιπτώσεις της παραγράφου 8.2, ενώ για την υπό (i) περίπτωση
της παραγράφου 8.2 θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας
κατά την οποία έχει εκδοθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό τεκμηρίωσης της
χρηματοοικονομικής επάρκειας.
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(viii) Όλα τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και (όπου
προβλέπεται) να έχουν επικυρωθεί εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών πριν την
Ημερομηνία Υποβολής.
(ix) Σε περίπτωση Ενώσεων Προσώπων, τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης των κατωτέρω
παραγράφων υποβάλλονται ως προς κάθε μέλος αυτής σε πλήρη σειρά.
(x) Η υποβολή των Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης είναι υποχρεωτική και η μη υποβολή τους
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Ενδιαφερομένου από τον Διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει
και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι o Ενδιαφερόμενος ή μέλος Ένωσης Προσώπων
έχει προβεί σε ψευδή ή ανακριβή δήλωση σε σχέση με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης.
10.3

Η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών θα προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, και τα
αποδεικτικά μέσα που θα προσκομίσει ο Προτιμητέος Επενδυτής για την απόδειξη της εκ
μέρους του Πλήρωσης των Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης πριν από την οριστική
ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης.

10.4

Τμήμα Ι – Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(i)

Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του
υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ της Πρόσκλησης και να
υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιαφερομένου, που είτε έχει γενική εξουσία
εκπροσώπησης είτε έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για την υπογραφή της από το αρμόδιο
προς τούτο όργανο. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, η Επιστολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος μπορεί να υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της, νομίμως
εκπροσωπούμενα κατά τα ανωτέρω, είτε από έναν κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος θα έχει
νομίμως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων
ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής που έχει την εξουσία να
επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής. Κάθε Ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ορίσει ένα
πρόσωπο ως υπεύθυνο επικοινωνίας / αντίκλητο, με τον οποίο το Ταμείο (δια των
εκπροσώπων ή των συμβούλων του) θα μπορεί να επικοινωνεί για τους σκοπούς του
Διαγωνισμού. Το πλήρες ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου
επικοινωνίας / αντικλήτου πρέπει να μνημονεύονται στην Επιστολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και της ταχυδρομικής διεύθυνσης, αριθμού
σταθερής γραμμής τηλεφώνου, αριθμού τηλεομοιοτυπίας (fax) και διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου επικοινωνίας / αντικλήτου.

(ii) Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από σχετικές
εξουσιοδοτήσεις/νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία θα τεκμηριώνουν την εξουσία
υπογραφής της εν λόγω Επιστολής για λογαριασμό του Ενδιαφερομένου. Ειδικώς, για
την περίπτωση Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υπογράφεται από έναν κοινό
εκπρόσωπο των μελών Ένωσης Προσώπων, η εν λόγω επιστολή θα συνοδεύεται και από
το έγγραφο διορισμού του κοινού εκπροσώπου από όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων.
Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, η Επιστολή Εκδήλωσης
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Ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από: (α) ακριβές αντίγραφο ενός έγκυρου και εν ισχύ
εγγράφου ταυτότητας (υπογεγραμμένου διαβατηρίου ή εθνικού δελτίου ταυτότητας),
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 Ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου.
10.5

Τμήμα ΙΙ – Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης
(i)

Πρόσφατο πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, έκδοσης του
τελευταίου ενός (1) μηνός πριν από την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, το οποίο πιστοποιεί τη σύσταση και την εγγραφή του νομικού
προσώπου στο μητρώο της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη,
και την ύπαρξή του κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

(ii) Έγγραφα που αποδεικνύουν τον ορισμό διοίκησης και την εξουσία εκπροσώπησης ενός
ή περισσότερων προσώπων (π.χ. Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εκτελεστικοί Διευθυντές,
Διαχειριστές, Συνδιαχειριστές κ.λπ.), ως ισχύει, νομίμως επικυρωμένα από αρμόδια
δημόσια αρχή ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή από συμβολαιογράφο. Τα πρόσωπα που
υπογράφουν την Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να έχουν επαρκή νομιμοποίηση
και το σχετικό έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η σχετική νομιμοποίηση, πρέπει να
συμπεριληφθεί στα υποβαλλόμενα έγγραφα. Εφόσον, σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το νομικό πρόσωπο, απαιτείται η δημοσίευση των
στοιχείων των προσώπων που το εκπροσωπούν, πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο
της σχετικής δημοσίευσης (π.χ. στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).
(iii) Αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης του Ενδιαφερομένου ή του αρμοδίου οργάνου ή
στελέχους του Ενδιαφερομένου σύμφωνα με το καταστατικό του σχετικά με την έγκριση
της συμμετοχής του Ενδιαφερομένου στον Διαγωνισμό και τον διορισμό υπεύθυνου
επικοινωνίας / αντικλήτου. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, πρέπει να
περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα απόφαση κάθε μέλους το ποσοστό συμμετοχής
του στην Ένωση Προσώπων, καθώς και ο ορισμός και η παροχή εξουσιοδότησης και
εξουσίας εκπροσώπησης προς τον Επικεφαλής.
(iv) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (τους
νομίμους εκπροσώπους) του νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο
Ενδιαφερόμενος (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της) και, ανάλογα με την
περίπτωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος / οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού πληρούν τις
απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 7 της Πρόσκλησης. Υπόδειγμα αυτής της Υπεύθυνης
Δήλωσης προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα Ε.
(v) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα που προσαρτάται
στην παρούσα ως Παράρτημα Ε), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
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10.6

(1)

Ο Ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης και δέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού.

(2)

Ο Ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και δεν
υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι
νομικοί περιορισμοί που κωλύουν την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος από τον Ενδιαφερόμενο.

(3)

Η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη και
δαπάνη του Ενδιαφερόμενου και δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα
αποζημίωσής του από το Ταμείο ή τους συμβούλους του λόγω αυτής καθ’ εαυτής
της συμμετοχής του Ενδιαφερομένου στον Διαγωνισμό.

(4)

Όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης και άλλα
συνοδευτικά έγγραφα που έχουν τυχόν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχουν αποκρύψει πληροφορίες
σχετικές με τον Διαγωνισμό και τη Συναλλαγή.

Τμήμα ΙΙΙ – Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Χρηματοοικονομικής Επάρκειας
(i)

Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει με το Τμήμα ΙΙΙ του Φακέλου Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος αντίγραφα των δημοσιευμένων και ελεγμένων ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, καθώς και,
στο βαθμό που ο Ενδιαφερόμενος επικαλείται τους χρηματοοικονομικούς πόρους
Συνδεδεμένης Επιχείρησης, αντίγραφα των δημοσιευμένων και ελεγμένων
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων της εν λόγω Συνδεδεμένης Επιχείρησης. Εφόσον δεν απαιτείται δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων κατά τις διατάξεις της οικείας έννομης τάξης, ο
Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει μαζί με τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα
με την Πρόσκληση, επιπροσθέτως των αδημοσίευτων οικονομικών καταστάσεων,
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται
δημοσίευση (Παράρτημα Στ – Υπόδειγμα 1).

(ii) Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος αποτελεί φυσικό πρόσωπο, στο Τμήμα ΙΙΙ του
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνονται βεβαιώσεις τραπεζών ή άλλων
πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., με ημερομηνία έκδοσης το αργότερο τρείς (3) μήνες πριν
από την Ημερομηνία Υποβολής, σχετικά με το ύψος των καταθέσεων μετρητών του
Ενδιαφερομένου ή/και βεβαίωση, με ημερομηνία έκδοσης ομοίως το αργότερο τρείς (3)
μήνες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, από τράπεζα, επιχείρηση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών ή μέλος χρηματιστηρίου, θεματοφύλακα που λειτουργεί νόμιμα
σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., ως προς την αγοραία αξία των
ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών του Ενδιαφερόμενου.
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(iii) Ο Ενδιαφερόμενος πρέπει επιπλέον στο Τμήμα ΙΙΙ να υποβάλει πίνακα, συνταγμένο
σύμφωνα με το Παράρτημα E – Υπόδειγμα 2 της παρούσας Πρόσκλησης. Η ακρίβεια των
στοιχείων του πίνακα θα ελέγχεται με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) οικονομικών χρήσεων ή/και τις υποβληθείσες
βεβαιώσεις τραπεζών κ.λπ. κατά τα ανωτέρω.
(iv) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που υποστηρίζει την ισχυρή, υπεύθυνη και
αξιόπιστη γενική και οικονομική επάρκεια του Ενδιαφερομένου.
10.7

Τεκμηρίωση Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας
Κάθε Προεπιλεγείς Επενδυτής θα πρέπει στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού να υποβάλει με την
Δεσμευτική Προσφορά του (και όχι με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) τα ακόλουθα
έγγραφα για την τεκμηρίωση της πλήρωσης του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας που ορίζεται
με την παρούσα Πρόσκληση:
(i)

Πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ – Υπόδειγμα 1 της Πρόσκλησης

(ii) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ζ),
στην οποία θα δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που
περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς.
(iii) Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εργοδότη ως προς τα έργα που θα περιληφθούν στον
Πίνακα της περιπτώσεως (i) της παρούσας παραγράφου, με τα οποία θα βεβαιώνεται
από τον εργοδότη η φύση των υπηρεσιών που παρέσχε ο Ενδιαφερόμενος, το χρονικό
διάστημα της παροχής των υπηρεσιών αυτών με προσδιορισμό χρόνου έναρξης και
λήξης, η φύση της οικείας σύμβασης, καθώς και ο βαθμός και ο τρόπος συμμετοχής του
Ενδιαφερομένου στην εκτέλεση του έργου (π.χ. ποσοστό συμμετοχής σε κοινοπραξία,
συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού κ.λπ.) και, τέλος, τα
χαρακτηριστικά της υποδομής αυτοκινητοδρόμου, στην οποία αφορούσε η παροχή των
εν λόγω υπηρεσιών (με κατ’ ελάχιστον αναφορά στο συνεχές μήκος αυτοκινητοδρόμου,
στο οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον Ενδιαφερόμενο, καθώς και στο σύστημα
συλλογής διοδίων που εφαρμοζόταν κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών).

11.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

11.1

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας στις 26.01.2018 έως τις 17.00 (Ώρα Ελλάδος, GMT +2).

11.2

Οποιοσδήποτε Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία και
ώρα που ορίσθηκε ανωτέρω, δεν θα γίνεται δεκτός. Τυχόν καθυστέρηση οφειλόμενη σε
τυχηρά ή σε λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την
καθυστερημένη παραλαβή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τονίζεται ότι τον
κίνδυνο για την εκπρόθεσμη παράδοση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
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συμπεριλαμβανομένων των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υποβάλλονται
ταχυδρομικώς ή ως συστημένες ταχυδρομικές επιστολές, φέρει ο Ενδιαφερόμενος.
11.3

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένους τους Φακέλους Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στο γενικό πρωτόκολλο του Ταμείου, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ
105 62, Αθήνα, Ελλάδα.

11.4

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη
μορφή: ένα πρωτότυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο σε έντυπη μορφή» και
ένα αντίγραφο το οποίο θα φέρει την ένδειξη «αντίγραφο σε έντυπη μορφή». Όλα τα
έγγραφα του ως άνω Φακέλου πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή,
αποθηκευμένα σε μη επανεγγράψιμη ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. CD, DVD) και
σε εύκολα προσβάσιμη μορφή. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ ηλεκτρονικής και
έντυπης μορφής, θα υπερισχύει η έντυπη. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του πρωτότυπου
σε έντυπη μορφή και του αντιγράφου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θα υπερισχύει το
πρωτότυπο σε έντυπη μορφή.

11.5

Προς διευκόλυνση του ελέγχου των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όλα τα έγγραφα
που θα περιλαμβάνονται σε αυτές πρέπει να είναι δεμένα, είτε αυτόνομα είτε περισσότερα
έγγραφα μεταξύ τους (επιτρέπεται και η χρήση ντοσιέ). Στον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος δεν θα περιλαμβάνονται μεμονωμένα φύλλα.

11.6

Η αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο και
τόπο που θα γνωστοποιηθεί στους Ενδιαφερόμενους από το Ταμείο μέσω σχετικής
ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Ταμείου (http://www.hradf.com) μετά την Ημερομηνία
Υποβολής. Στη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να παρίστανται μόνο Ενδιαφερόμενοι
που έχουν υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και, ειδικότερα, ένας (1) νομίμως
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εκ μέρους κάθε τέτοιου Ενδιαφερομένου.

12.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1

Το Ταμείο θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση είναι
επαρκείς για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, εάν οι Ενδιαφερόμενοι
έχουν ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό ή άλλα συναφή ζητήματα, έχουν το δικαίωμα
να αποστείλουν αναλυτικές αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων στα πρόσωπα επικοινωνίας που
ορίζονται κατωτέρω. Το Ταμείο θα κάνει δεκτές μόνο τις αιτήσεις για την παροχή
διευκρινίσεων που θα υποβληθούν εγγράφως το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
από την Ημερομηνία Υποβολής δηλαδή μέχρι την 10.01.2018 και το αργότερο έως τις 17.00
(Ώρα Ελλάδος, GMT +2). Οι αιτήσεις για την παροχή διευκρινίσεων πρέπει να αποστέλλονται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα ακόλουθα πρόσωπα επικοινωνίας:
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Παναγιώτα Κανακάκη
Associate director
Τηλ.: +30 210 326 2858
Email: panagiota.kanakaki@alpha.gr
Νικόλαος Καρβέλης
Manager
Τηλ.: +30 210 326 7849
Email: nikolaos.karvelis@alpha.gr

και να κοινοποιούνται στο Ταμείο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@hraf.gr. Το Ταμείο, με τη συνδρομή των συμβούλων του, θα απαντήσει γραπτώς στα
αιτήματα παροχής διευκρινίσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, και προκειμένου να
διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια του Διαγωνισμού, όλες αυτές οι γραπτές
απαντήσεις θα τεθούν στη διάθεση όλων των Ενδιαφερομένων ταυτοχρόνως στον ιστότοπο
του Ταμείου (http://www.hradf.com), χωρίς αναφορά στον Ενδιαφερόμενο που υπέβαλε το
ερώτημα. Οι Ενδιαφερόμενοι υπέχουν την ευθύνη για την απόκτηση των σχετικών
πληροφοριών και διευκρινίσεων που μπορεί να διατεθούν στον ανωτέρω ιστότοπο.
12.2

Το Ταμείο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
εγγράφως διευκρινίσεις και/ή συμπληρώσεις από τους Ενδιαφερομένους σε σχέση με
ζητήματα ασαφειών ή τυπικών ελλείψεων των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
τάσσοντας εγγράφως προς τούτο εύλογη προθεσμία παροχής των ζητούμενων διευκρινίσεων
και/ή συμπληρώσεων, αρχόμενη από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης
στον οικείο Ενδιαφερόμενο.

13.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

13.1

Η υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης.

13.2

Τα Ταμείο επιφυλάσσεται το δικαιώματος να επαναλάβει, αναβάλει, ακυρώσει, αναστείλει ή
τροποποιήσει τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να τροποποιήσει την
Ημερομηνία Υποβολής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη έναντι
των Ενδιαφερομένων και/ή τρίτων. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι του Ταμείου, των
υπαλλήλων, στελεχών ή των συμβούλων του και των εν γένει προστηθέντων του
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης (ούτε ως προς τα έξοδα υποβολής του
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) ή άλλη αποκαταστατική ζημίας αξίωση κατά του
Ταμείου ως εκ της παραλαβής της Πρόσκλησης αυτής ή της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο αποκλεισμός από τον Διαγωνισμό ή η μη επιτυχία στον
Διαγωνισμό δεν αποτελεί βάση για οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Ταμείου
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ή/και των προαναφερθέντων προσώπων. Κάθε Ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για τις
δαπάνες και τα κόστη που θα επωμισθεί ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση και για την
προετοιμασία και υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ούτε το Ταμείο ούτε οι
υπάλληλοι, τα στελέχη, οι σύμβουλοι και οι εν γένει προστηθέντες αυτού δεν φέρουν ευθύνη
για οποιαδήποτε κόστη ή δαπάνες επωμισθεί ή άλλη ζημία που ήθελε υποστεί
Ενδιαφερόμενος ή άλλος παραλήπτης της παρούσας Πρόσκλησης σε σχέση με τον
Διαγωνισμό.
13.3

Αν και η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο έχει συγκεντρωθεί με καλή πίστη,
δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν έχει επαληθευθεί ανεξάρτητα από το Ταμείο ή τους
συμβούλους του. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυητική δήλωση ή δέσμευση, ρητή ή
σιωπηρή, δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την
πληρότητα του παρόντος εγγράφου.

13.4

Δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από το Ταμείο ή τους συμβούλους του
καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια ή παράλειψη στο
παρόν έγγραφο. Καμία πληροφορία περιεχόμενη στο παρόν έγγραφο δεν αποτελεί βάση
θεμελίωσης οιασδήποτε εγγυητικής δήλωσης, παράστασης γεγονότος ή όρου συμβατικής
σχέσης με το Ταμείο ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του από οποιοδήποτε τρίτο
μέρος.

13.5

Η παρούσα Πρόσκληση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα και μεταφράστηκε στην αγγλική.
Σε περίπτωση απόκλισης, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

13.6

Τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και
αρμοδιότητα σε σχέση με τις διαφορές που αναφύονται από ή σε σχέση με την παρούσα
Πρόσκληση και τον Διαγωνισμό και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.

13.7

Οποιαδήποτε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης θα έχει ισχύ για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υποβολή της, εκτός αν άλλως
ορίζεται από το Ταμείο.

14.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

14.1

Το Ταμείο όρισε την τράπεζα “Alpha Bank A.E.”, τη δικηγορική εταιρεία “Ζέμπερης,
Μαρκεζίνης, Λάμπρου και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων”, καθώς και τις εταιρείες “Avaris
Transport Engineers” και “Novus Consulting Engineers S.A.” ως χρηματοοικονομικό, νομικό
και τεχνικούς συμβούλους αντίστοιχα σε σχέση με τον Διαγωνισμό και τη Συναλλαγή.
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15.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

15.1

Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση:
(i)

Στις 14.11.2017, στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπου δημοσιεύθηκε την 16.11.2017 και έλαβε τον ακόλουθο Αριθμό
Προκήρυξης: ΕΕ Σ 2017/S 220-457924, και

(ii) Στις 16.11.2017, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
όπου δημοσιεύθηκε στις 16.11.2017 και έλαβε τον ακόλουθο Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 17PROC002256692.
ενώ το σύνολο του κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
www.hradf.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ KAIΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
1.

Η Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658 χιλιομέτρων, διαχωρισμένων ρευμάτων
κυκλοφορίας, με πλήρη έλεγχο των προσβάσεων. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα
(βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέχρι τους Κήπους (στη συνοριακή πύλη με την Τουρκία) και
διέρχεται από τη μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης. Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας,
και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης («ΛΕΑ») ανά κατεύθυνση (ρεύμα κυκλοφορίας) και κεντρική
νησίδα. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, για οδικό τμήμα 45 χιλιομέτρων, από τον
κόμβο Κλειδίου έως τον κόμβο Λαγκαδά, η Εγνατία Οδός διαθέτει τρεις λωρίδες και ΛΕΑ ανά
κατεύθυνση και κεντρική νησίδα. Η Εγνατία Οδός συνδέει μεταξύ τους όλες τις μεγάλες πόλεις
της βόρειας Ελλάδας, τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης
και τα αεροδρόμια Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και
Αλεξανδρούπολης, μέσω 74 ανισόπεδων κόμβων και προσβάσεων. Η Εγνατία Οδός αποτελεί
τμήμα του διευρωπαϊκού “κεντρικού οδικού δικτύου” (Τrans-European “core road network”)
και ζωτικό τμήμα του ελληνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων.

2.

Η Εγνατία Οδός συνδέεται με την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία και την Τουρκία μέσω
έντεκα (11) καθέτων οδικών αξόνων. Τρεις (3) από τους οδικούς αυτούς κάθετους άξονες, με
συνολικό μήκος 225 χιλιόμετρα, θα αποτελέσουν μέρος της Συναλλαγής και ειδικότερα: (i) ο
οδικός άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή που οδηγεί στην Αλβανία (Kapshtice), (ii) ο
οδικός άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι που οδηγεί στην ΠΓΔΜ (Gevgeli) και (iii) ο οδικός άξονας
Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας που οδηγεί στη Βουλγαρία (Kulata).

3.

Στο αμέσως προηγούμενο Παράρτημα Α περιλαμβάνεται χάρτης της Εγνατίας Οδού και των
Καθέτων Αξόνων, καταδεικνύοντας τον ρόλο τους ως τμήμα του ελληνικού δικτύου
αυτοκινητοδρόμων.

4.

Ο κάθετος άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού
“εκτεταμένου οδικού δικτύου” (Trans-European “Comprehensive Road Network”) και διαθέτει
οκτώ (8) ανισόπεδους κόμβους, πέραν του κόμβου με την Εγνατία Οδό. Μέσω του
αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65 - σήμερα υπό κατασκευή), ο εν λόγω άξονας
συνδέει την Αλβανία με την ηπειρωτική Ελλάδα και την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Ο
κάθετος αυτός άξονας, συνολικού μήκους 69,2 χιλιομέτρων, διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά
όμοια με εκείνα της Εγνατίας Οδού.

5.

Ο κάθετος άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι, μήκους 60 χιλιομέτρων, αποτελεί τμήμα του
διευρωπαϊκού “κεντρικού οδικού δικτύου” (Τrans-European “core road network”), με τρεις (3)
ανισόπεδους κόμβους, πέραν του κόμβου με την Εγνατία Οδό. Ο κάθετος αυτός άξονας συνδέει
την Ελλάδα με την ΠΓΔΜ στο μεθοριακό σταθμό Ευζώνων. Μέσω της Εγνατίας Οδού και του
αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ συνδέει την ΠΓΔΜ με την ηπειρωτική Ελλάδα και την μητροπολιτική
περιοχή της Αθήνας. Το τμήμα Χαλάστρα – Άγιος Αθανάσιος – Πολύκαστρο, μήκους 44,2
χιλιομέτρων, έχει σχεδιασθεί ως άξονας χαρακτηριστικών παρομοίων με εκείνα της Εγνατίας
Οδού, επί του παρόντος όμως υφίσταται ως άξονας με μία λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά
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κατεύθυνση, χωρίς διαχωριστική νησίδα. Το τμήμα Πολύκαστρο – μεθοριακός σταθμός
Ευζώνων, μήκους 15,8 χιλιομέτρων, έχει αναπτυχθεί πλήρως ως άξονας με διαχωρισμένα
ρεύματα κυκλοφορίας με κεντρική νησίδα και προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου.
6.

Ο κάθετος άξονας Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, μήκους 95,5 χιλιομέτρων, αποτελεί
τμήμα του διευρωπαϊκού “κεντρικού οδικού δικτύου” (Τrans-European “core road network”),
με δεκαεπτά (17) ανισόπεδους κόμβους, πέραν του κόμβου με την Εγνατία Οδό. Μέσω της
Εγνατίας Οδού και του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ συνδέει τη δυτική Βουλγαρία με την
ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Το
σύνολο του άξονα (με εξαίρεση το οδικό τμήμα Χριστός – Αμπέλα, μήκους 9,8 χιλιομέτρων) έχει
κατασκευασθεί με προδιαγραφές παρόμοιες με εκείνες της Εγνατίας Οδού και βρίσκεται σε
λειτουργία.

7.

Η λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα επί του παρόντος εκτελούνται υπό τον έλεγχο
και με ευθύνη της Εγνατίας Οδού ΑΕ κυρίως μέσω σχετικών εργολαβικών συμβάσεων.

8.

Το Ταμείο επιζητεί να παραχωρήσει τη χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και
συντήρηση του Οδικού Άξονα. Συγκεκριμένα, η εκμετάλλευση περιλαμβάνει το σύνολο των
ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την ορθολογική οικονομική διαχείριση του Οδικού
Άξονα και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει κυρίως την είσπραξη εσόδων μέσω διοδίων ή/και
άλλων πηγών σε αντάλλαγμα για την παροχή προς τους χρήστες του Οδικού Άξονα υπηρεσιών
συντήρησης και λειτουργίας σε κατάλληλο/αποδεκτό επίπεδο, όπως αυτό θα προσδιορισθεί
ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο σκοπεύει να
συμπεριλάβει στη Σύμβαση Παραχώρησης όλα τα σχετικά δικαιώματα που αφορούν σε
παρεπόμενα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτό με την υπ’ αρ.
215/10.8.2012 απόφαση ΔΕΑΑ, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων, των παρόδιων εκτάσεων
του Οδικού Άξονα, των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών («ΣΕΑ») και υποδομών οπτικών
ινών. Επιπλέον, το Ταμείο ενδέχεται, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και πριν την υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών, να συμπεριλάβει στο αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης και
την αναβάθμιση των τμημάτων Χαλάστρα – Πολύκαστρο του κάθετου άξονα Χαλάστρα –
Εύζωνοι και Χριστός – Αμπέλα του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας
συνολικού μήκους 54 χλμ. περίπου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

9.

Επί του Οδικού Άξονα λειτουργούν επί του παρόντος δύο (2) αμφίπλευροι ΣΕΑ, ένας επί του
άξονα της Εγνατίας Οδού και ένας στον κάθετο άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι, ενώ έχουν
προβλεφθεί και άλλες δώδεκα (12) θέσεις για την εγκατάσταση ΣΕΑ επί του άξονα της Εγνατίας
Οδού. Οι αδειοδοτημένες θέσεις εγκατάστασης ΣΕΑ επί της Εγνατίας Οδού θα περιληφθούν
στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στα έγγραφα τα οποία θα τεθούν
υπόψη των Προεπιλεγέντων Επενδυτών κατά τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού. Υποδομή οπτικών
ινών έχει μόνο μερικώς εγκατασταθεί σε τμήματα της Εγνατίας Οδού.

10. Mε την ΚΥΑ 6686/2014 (ΦΕΚ Β’ 3086), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την

ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393 (ΦΕΚ1867 Β΄2017), έχουν ορισθεί δεκατέσσερα (14) τμήματα στην
Εγνατία Οδό και τέσσερα (4) τμήματα στους Κάθετους Άξονες για την εγκατάσταση Μετωπικών
Σταθμών Διοδίων («ΜΣΔ») καθώς και είκοσι (20) κόμβοι στους οποίους θα εγκατασταθούν
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πλευρικοί σταθμοί διοδίων («ΠΣΔ») εκ των οποίων δεκαεννέα (19) επί του άξονα της Εγνατίας
Οδού και ένας (1) στον κάθετο άξονα Χαλάστρας – Ευζώνων.
11. Σήμερα λειτουργούν:
-

Στην Εγνατία Οδό επτά (7) μετωπικοί σταθμοί διοδίων ελεγχόμενοι με μπάρες (Τύριας,
Μαλακάσι, Πολύμυλος, Μάλγαρα, Ανάληψη, Μουσθένη και Ίασμος), και

-

στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, ένας (1) μετωπικός σταθμός
διοδίων ελεγχόμενος με μπάρες (Προμαχώνας).

Παραμένουν προς υλοποίηση / έναρξη λειτουργίας:
-

Στην Εγνατία Οδό επτά (7) μετωπικοί σταθμοί διοδίων (Παμβώτιδα, Σιάτιστα,
Θεσσαλονίκη, Ασπροβάλτα, Καβάλα, Μέστη, Αρδάνιο),

-

Στον κάθετο άξονα Σιάτιστας – Ιεροπηγής ένας (1) μετωπικός σταθμός διοδίων
(Ιεροπηγή)

-

Στον κάθετο άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ένας (1) μετωπικός σταθμός διοδίων
(Εύζωνοι)

-

Στον κάθετο άξονα Λαγκαδάς – Σέρρες – Προμαχώνας ένας (1) μετωπικός σταθμός
διοδίων (Στρυμονικό)

-

Όλοι οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων του Οδικού Άξονα

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει ήδη αναθέσει την κατασκευή πέντε (5) εκ των ανωτέρω ΜΣΔ
(Παμβώτιδα, Ιεροπηγή, Μέστη, Εύζωνοι και Θεσσαλονίκη). Η κατασκευή των ΜΣΔ Παμβώτιδα,
Ιεροπηγή, Μέστη και Εύζωνοι έχει ολοκληρωθεί και αυτοί αναμένεται να λειτουργήσουν στο
αμέσως προσεχές διάστημα. O ΜΣΔ Θεσσαλονίκης είναι υπό κατασκευή και η ολοκλήρωσή του
προβλέπεται συμβατικά εντός Ιουλίου 2018.
12. Τα έσοδα που παράγονται στους παραπάνω ΜΣΔ βασίζονται σήμερα σε σταθερές χρεώσεις

ανά κατηγορία οχήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 393/2014 (ΦΕΚ Β’ 2761). Ο
ΜΣΔ Πολυμύλου λειτουργεί από 14.9.2010, ο ΜΣΔ Ιάσμου από 10.11.2011, ο ΜΣΔ Μαλακασίου
από 18.11.2011, ο ΜΣΔ Ανάληψης από 25.11.2011, ο ΜΣΔ Τυριάς από 9.12.2011, ο ΜΣΔ
Μουσθένης από 10.6.2013, ο ΜΣΔ Μαλγάρων έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία της Εγνατία Οδός
Α.Ε. από 26.3.2014 και ο ΜΣΔ Προμαχώνα λειτουργεί από 7.7.2016.
13. Οι ακριβείς τοποθεσίες σταθμών διοδίων που μπορούν να εγκατασταθούν στον Οδικό Άξονα

προσδιορίζονται σήμερα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ 6686/2014 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393 (ΦΕΚ1867 Β΄2017). Ο ακριβής αριθμός σταθμών διοδίων
που θα βρίσκονται σε λειτουργία ή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
αδειοδότησής τους κατά την έναρξη της παραχώρησης θα προσδιοριστεί στο Σχέδιο Σύμβασης
Παραχώρησης που θα τεθεί υπόψη των Προεπιλεγέντων Επενδυτών κατά τη Β΄ Φάση του
Διαγωνισμού.
14. Δυνάμει των ρυθμίσεων της ανωτέρω ΚΥΑ 6686/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την

ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393 (ΦΕΚ1867 Β΄2017), το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη
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διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή
τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ.GSM), μέσω του οποίου θα
διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητοδρόμους περιλαμβανομένης και της
Εγνατίας Οδού και των κάθετων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε
πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρου
ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους, η επιβολή και
είσπραξη διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση. Ειδικά οι σταθμοί διοδίων που
αντιστοιχούν στις περιαστικές περιοχές Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης
και περιοχής Σιάτιστας, θα λειτουργήσουν σταδιακά με ειδικό σύστημα αναλογικής χρέωσης
(rebate), μεθόδου με την οποία η χρέωση των οχημάτων που διαθέτουν πομποδέκτη
(ηλεκτρονικοί χρήστες) θα γίνεται απολύτως αναλογικά και οι χρήστες αυτοί θα χρεώνονται
μόνο για την απόσταση που διανύουν. Οι σχετικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του
ολοκληρωμένου αναλογικού συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων θα καθορισθούν ειδικότερα
στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης
που θα τεθεί υπόψη των Προεπιλεγέντων Επενδυτών κατά τη Β΄ Φάση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
του ν. 1599/1986
Προς: Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) …………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε
από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης), ...................
υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την
………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός
Κώδικας), {και στην περίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος
εταιρείας},
ενεργώντας
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
εταιρείας
____________________________________ {στην περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας
είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα
υπογράψουν}, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86
για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ
μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και
εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα (όπως ορίζεται στην Πρόσκληση), σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση
που εξέδωσε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ότι:
(i)
Η εταιρεία ............................. (η επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει τη χρηματοοικονομική
ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της Ένωσης Προσώπων), την οποία εκπροσωπώ/-ούμε,
αποτελεί Συνδεδεμένη Επιχείρηση (όπως ορίζεται στην Πρόσκληση) σε σχέση με την εταιρεία
…………………………………………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου / μέλους της Ένωσης Προσώπων) και θα
θέσει όλους τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους στη διάθεση του .........................
(εταιρική επωνυμία του Ενδιαφερόμενου / του μέλους Ένωσης Προσώπων) καθ 'όλη τη διαδικασία του
Διαγωνισμού και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί με τη Σύμβαση Παραχώρησης (όπως ορίζεται
στην Πρόσκληση) και
(ii)
Η εταιρεία ………………….. (η επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει τη χρηματοοικονομική
ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της Ένωσης Προσώπων) την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, θα
υπέχει έναντι της εταιρείας ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. από
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη με τον ως άνω Ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι
όροι που περιγράφονται στο άρθρο 8 της ανωτέρω Πρόσκλησης.
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
του ν. 1599/1986
Προς: Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) …………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε
από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........…….
(Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και
στην περίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας},
ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ____________________________________ {στην
περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν}, έχοντας πλήρη γνώση των
συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με
την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία
Προεπιλεγέντος Επενδυτή) Δεσμευτικής Προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης
υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα (όπως
ορίζεται στην Πρόσκληση) και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που εξέδωσε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.,
ότι:
Η εταιρεία ............................. (η επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει την τεχνική ικανότητα στον
Ενδιαφερόμενο / στο μέλος Ένωσης Προσώπων), την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, θα θέσει όλους τους
αναγκαίους τεχνικούς πόρους (υλικούς και ανθρώπινους) και την απαραίτητη τεχνογνωσία στη διάθεση
του ......................... (επωνυμία του Προεπιλεγέντος Επενδυτή / του μέλους Προεπιλεγέντος Επενδυτή,
σε περίπτωση που αποτελεί Ένωση Προσώπων) καθ' όλη τη διαδικασία του Διαγωνισμού και για όσο
χρονικό διάστημα απαιτηθεί με τη Σύμβαση Παραχώρησης (όπως ορίζεται στην Πρόσκληση), μέσω της
σύναψης σύμβασης υπεργολαβίας με το τελευταίο για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και
συντήρησης του Οδικού Άξονα (όπως ορίζεται στην Πρόσκληση).

__________ (τόπος), ________(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
Οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου
105 62, Αθήνα
Ελλάδα
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση
και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα (όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος)

Αξιότιμοι κύριοι,
1. Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………….. (όνομα και επώνυμο), ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος
του νομικού προσώπου με την εταιρική επωνυμία …………….. (πλήρης εταιρική επωνυμία) [ή ως νομίμως
εξουσιοδοτημένος/-η από το νομικό πρόσωπο με την εταιρική επωνυμία ………………. για το σκοπό
αυτό], που εδρεύει στ.. ……………….. (διεύθυνση, χώρα), δηλώνω ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο
ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών
για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα (όπως ορίζεται
στην Πρόσκληση και με την παρούσα υποβάλλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της
σχετικής Πρόσκλησης που εξέδωσε η εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε.
[Σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης προσώπων, θα πρέπει να δηλωθούν τα ακόλουθα στην
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
1. Εμείς, οι κάτωθι υπογράφοντες …………………. (ονόματα και επώνυμα), ενεργώντας ως νόμιμοι
εκπρόσωποι των νομικών προσώπων με τις εταιρικές επωνυμίες …………….. (πλήρεις εταιρικές
επωνυμίες) αντίστοιχα [ή ως νομίμως εξουσιοδοτημένοι από τα νομικά πρόσωπά με εταιρικές
επωνυμίες ………………. αντίστοιχα, για τον σκοπό αυτό], που εδρεύουν στ.. ……………….. (διεύθυνση,
χώρα) αντίστοιχα, δηλώνουμε ότι τα ως άνω νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από
κοινού στον Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση,
λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα και έχοντας συστήσει για το σκοπό αυτό
Ένωση Προσώπων, με την παρούσα υποβάλλουν κοινή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους
όρους της σχετικής Πρόσκλησης που εξέδωσε η εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου Α.Ε.
Ή
1. Εγώ, ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………….. (όνομα και επώνυμο), ενεργώντας ως νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με την εταιρική επωνυμία …………….. (πλήρης εταιρική επωνυμία)
[ή ως νομίμως εξουσιοδοτημένος/-η από το νομικό πρόσωπο με την εταιρική επωνυμία ………………. για
τον σκοπό αυτό], που εδρεύει στ.. ……………….. (διεύθυνση, χώρα), ως Επικεφαλής της Ένωσης
Προσώπων που συστάθηκε μεταξύ των κάτωθι αναφερόμενων νομικών προσώπων, δηλώνω ότι τα εν
λόγω νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από κοινού στο Διαγωνισμό για την ανάθεση
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σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση
του Οδικού Άξονα και, έχοντας συστήσει για το σκοπό αυτό Ένωση Προσώπων, με την παρούσα
υποβάλλουν κοινή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης που
εξέδωσε η εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
Εγώ/Εμείς δηλώνω(-ουμε) περαιτέρω ότι
i) Τα κάτωθι αναφερόμενα νομικά πρόσωπα αποτελούν μέλη της προαναφερθείσας Ένωσης
Προσώπων:
α) ………………………… (εταιρική επωνυμία), ……………… (έδρα), με ποσοστό συμμετοχής …….% στην Ένωση
Προσώπων (ποσοστό συμμετοχής)
β) …………………………
γ)………………………….
ii) Επικεφαλής της Ένωσης Προσώπων έχει οριστεί προσηκόντως από τα μέλη της ……………………..
(εταιρική επωνυμία), με ποσοστό συμμετοχής ...%, που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το όριο που
καθορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
iii) Ο Επικεφαλής της Ένωσης Προσώπων έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τα υπόλοιπα μέλη της να
εκπροσωπεί την Ένωση Προσώπων και όλα τα μέλη της εκπροσωπεί έναντι της εταιρείας Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια και για όλους τους
σκοπούς του Διαγωνισμού.
iv) Όλα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα (μέλη της Ένωσης Προσώπων) αναγνωρίζουν ότι υπέχουν από
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι της εταιρείας Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου Α.Ε. σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του Διαγωνισμού και μέχρι την
υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.
2. Οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της παρούσας Επιστολής και την υποβολή της
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στην παρούσα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 10.4
(ii) της Πρόσκλησης.
3. Όλα τα απαραίτητα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό έγγραφα υποβάλλονται στα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ
της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός [μας σε πλήρη σειρά για κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων, όπως
ορίζεται στις παραγράφους 10.2 (viii), 10.5 και 10.6 της Πρόσκλησης].
4. Ορίζω/Ορίζουμε τον/την κύριο/κυρία …………………..(πλήρες ονοματεπώνυμο), κάτοικο ………………….
(πλήρης διεύθυνση), με αριθμό τηλεφώνου ………………… (σταθερό τηλέφωνο), αριθμό τηλεομοιοτύπου
(fax) ………….. και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ……………, ως πρόσωπο επικοινωνίας / αντίκλητο, με
τον οποίο η εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και οι Σύμβουλοί
της μπορούν να επικοινωνούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

__________ (τόπος), ________(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
(Υπογράφεται από κάθε μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
Ενδιαφερομένου (και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε μέλους της) ή από κάθε πρόσωπο που
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν) *
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
του ν. 1599/1986
Προς: Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) …………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε
από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........…….
(Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και
στην περίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας},
ενεργώντας ως [νόμιμος εκπρόσωπος]** της εταιρείας ____________________________________ ,
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις
ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του
……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης
παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού
Άξονα (όπως ορίζεται στην Πρόσκληση), σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση που εξέδωσε το ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ότι:
(i) Έως και σήμερα το νομικό πρόσωπο [το οποίο εκπροσωπώ/-ούμε]** και εγώ / εμείς προσωπικά,
πληροί/-ώ/-ούμε τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πρόσκλησης και
δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία ή νομικό πρόσωπο με έδρα σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος
σύμφωνα με την παράγραφο 5.10 της Πρόσκλησης.
(ii) Το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπώ/-ούμε έχει λάβει πλήρη γνώση της σχετικής Πρόσκλησης
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού.
(iii) Το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπώ/-ούμε δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
και δεν υφίστανται εταιρικοί, σχετικοί με τον ανταγωνισμό ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που να
κωλύουν την υποβολή του παρόντος Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
(iv) Η συμμετοχή του νομικού προσώπου εκπροσωπώ/-ούμε στον Διαγωνισμό, λαμβάνει χώρα με
αποκλειστικά δικό της κίνδυνο και δαπάνες και η εν λόγω συμμετοχή, αυτή καθ’ εαυτή, δεν ιδρύει
κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε., τους εν γένει προστηθέντες και τους συμβούλους του Ταμείου.
(v) Όλα τα έγγραφα, στοιχεία, οι δηλώσεις, πληροφορίες και τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που
υποβάλλονται με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και δεν έχει
αποκρυβεί οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και τη Συναλλαγή.
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__________ (τόπος), ________(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
* Υποβάλλεται είτε μία φορά υπογεγραμμένη από όλα τα πρόσωπα ως προς τα οποία συντρέχει
υποχρέωση εκπλήρωσης του κριτηρίου του άρθρου 7.4 της παρούσας είτε περισσότερες φορές
αναλόγως του πλήθους των προσώπων ως προς τα οποία συντρέχει η εν λόγω υποχρέωση.
** Διαμορφώνεται ανάλογα με την ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
του ν. 1599/1986
Προς: Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) …………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε
από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........…….
(Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και
στην περίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας},
ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ____________________________________ {στην
περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν}, έχοντας πλήρη γνώση των
συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με
την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία
Ενδιαφερομένου) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για
τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα (όπως ορίζεται στην
Πρόσκληση), σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση που εξέδωσε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ότι:
Το εφαρμοστέο δίκαιο (συγκεκριμένη αναφορά στο εν λόγω δίκαιο) σε σχέση με τις οικονομικές
καταστάσεις του νομικού προσώπου ____________ (εταιρική επωνυμία) δεν απαιτεί τη δημοσίευση
οικονομικών καταστάσεων του υπ’ εμού εκπροσωπούμενου νομικού προσώπου.

__________(τόπος), ________( ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση γνησίου υπογραφών]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ / ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή Fund

Αρ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΗΣ % ΣΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(εφόσον
εφαρμόζετα
ι)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Έτος n* - 2

Έτος n* - 1

Έτος n*

[100%]
* όπου n εννοείται το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος.
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Μέσος όρος
3 ετών

Σε περίπτωση
Fund

Σε περίπτωση
φυσικού
προσώπου

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ &
ΜΗ
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝ
ΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(n*)

ΚΑΘΑΡΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (n*)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
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Σημειώσεις:
Οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών.
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. Αν ο Ενδιαφερόμενος διατηρεί οικονομικές καταστάσεις σε άλλο νόμισμα εκτός του Ευρώ, ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να
μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παρουσιάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ, η οποία, σε
περίπτωση νομικών προσώπων ή funds, θα πρέπει να είναι συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του κάθε οικονομικού έτους ή, σε
περίπτωση φυσικών προσώπων θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κατά την οποία έχει εκδοθεί η αντίστοιχη βεβαίωση κατά
το άρθρο 10.6(ii) της Πρόσκλησης. Σε περίπτωση αποκλίσεων, οι οικονομικές καταστάσεις ή η σχετική βεβαίωση, ανάλογα με την περίπτωση, θα
υπερισχύουν σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα.
__________ (τόπος), ________(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [_____________] ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ
α/α Έργου: _____
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%) ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
(ΧΛΜ)*
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΔΙΟΔΙΩΝ*

Σημειώσεις:
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Παρακαλείσθε να προσθέσετε πίνακες, εάν απαιτείται.
* Η πληροφορία/περιγραφή να παρέχει τον απαραίτητο βαθμό λεπτομέρειας για την διαπίστωση της πλήρωσης ή μη του τεχνικού κριτηρίου

__________ (τόπος), ________(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 10.7 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
του ν. 1599/1986
Προς: Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) …………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε
από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........…….
(Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και
στην περίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας},
ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ____________________________________ {στην
περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν}, έχοντας πλήρη γνώση των
συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με
την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία
Προεπιλεγέντος Επενδυτή) Δεσμευτικής Προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης
υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα (όπως
ορίζεται στην Πρόσκληση), λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που εξέδωσε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.,
ότι:
Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον πίνακα που συντάχθηκε και
υποβλήθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ – Υπόδειγμα 1 της Πρόσκλησης Υποβολής Ενδιαφέροντος σε
σχέση με την εμπειρία του νομικού προσώπου [ _____________] (να εισαχθεί η εταιρική επωνυμία)
στην παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης Παρόμοιων Υποδομών
Αυτοκινητοδρόμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών (…… έως …..) είναι πλήρεις, αληθείς
και ακριβείς.

__________ (τόπος), ________(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
του ν. 1599/1986
Προς: Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) …………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε
από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........…….
(Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και
στην περίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας},
ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ____________________________________ {στην
περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν}, έχοντας πλήρη γνώση των
συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με
την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία
Ενδιαφερομένου) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για
τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Οδικού Άξονα (όπως ορίζεται στην
Πρόσκληση), σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση που εξέδωσε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ότι:
Το …………….. (περιγραφή του απαιτούμενου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγράφου) δεν
εκδίδεται στη χώρα σύστασης και/ή τρέχουσας εγκατάστασης (να προσδιορισθεί η χώρα) του υπ’ εμού
εκπροσωπούμενου νομικού προσώπου.
(Το οικείο νομικό πρόσωπο θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει στην παρούσα δήλωση τα γεγονότα που
θα πιστοποιούνταν με το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση).

__________(τόπος), ________( ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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