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1

Ειςαγωγή και ςκοπόσ τησ υναλλαγήσ

1.1

Το «Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου Ανϊνυμθ Εταιρία»
(«ΤΑΙΠΕΔ» ι το «Ταμείο») είναι ανϊνυμθ εταιρία που ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί
νόμιμα ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία, τθσ οποίασ το μετοχικό κεφάλαιο ανικει
εξ ολοκλιρου και ελζγχεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο («ΕΔ»).

1.2

Το ΤΑΙΡΕΔ ιδρφκθκε με ςκοπό τθν επίτευξθ, τθν αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ
περιουςιακϊν ςτοιχείων του ΕΔ κακϊσ και περιουςιακϊν ςτοιχείων τα οποία ανικουν
ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ι ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ, το μετοχικό
κεφάλαιο των οποίων ανικει εξ ολοκλιρου, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ι
ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου.

1.3

Δυνάμει του άρκρου 2 παρ. 5 του νόμου 3986/2011 (ο «Νόμοσ περί Ταμείου») όλα τα
περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία πρόκειται να τεκοφν προσ αξιοποίθςθ από το Ταμείο
μεταβιβάηονται ςε αυτό δυνάμει ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ
Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων (θ «ΔΕΑΑ»). Σθμειϊνεται ότι ο Νόμοσ Ρερί
Ταμείου προβλζπει ειδικοφσ όρουσ για τθ μεταβίβαςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτο
Ταμείο ελεφκερου από κάκε εμπράγματο δικαίωμα τρίτου και για τθν λφςθ
υφιςτάμενων μιςκϊςεων αυτϊν (άρκρα 2.9 και 2.12).

1.4

Τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2.1 (τα «Περιουςιακά Στοιχεία») ζχουν ιδθ
ι κα ζχουν μεταβιβαςτεί ςτο Ταμείο ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 4 και 5 του Νόμου
περί Ταμείου, όπωσ ιςχφει ςιμερα, προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ
(όπωσ παρακάτω ορίηεται).

1.5

Το Ταμείο αποφάςιςε να προβεί ςτθ διενζργεια θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ
αποκλειςτικά μζςω του ιςτότοπου www.e-publicrealestate.gr (θ «Διαγωνιςτική
Διαδικαςία»), όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ (θ
«Πρόςκληςη Συμμετοχήσ»), για τθν πλθροφόρθςθ των ενδιαφερομζνων (οι
«Ενδιαφερόμενοι»), τθν περιγραφι των όρων για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
επιλογισ όποιων Ενδιαφερομζνων επικυμοφν και πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια (οι
«Συμμετζχοντεσ») και τθν ανάδειξθ του επιλεγζντα Συμμετζχοντα (ο «Πλειοδότησ»)
που κα αγοράςει ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο.

1.6

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ, το Ταμείο κα μεταβιβάςει
ςτουσ Ρλειοδότεσ και οι Ρλειοδότεσ κα αγοράςουν τα αντίςτοιχα Ρεριουςιακά Στοιχεία
(θ «Συναλλαγή»), δυνάμει ςφμβαςθσ θ οποία κα υπογραφεί για το ςκοπό αυτό (θ
«Σφμβαςη Αγοραπωληςίασ»).

1.7

Ο βαςικόσ ςκοπόσ που επικυμεί να επιτφχει το Ταμείο μζςω τθσ Συναλλαγισ είναι θ
μεγιςτοποίθςθ των οικονομικϊν προςόδων από τθν πϊλθςθ εκάςτου Ρεριουςιακοφ
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Στοιχείου. Ρρόκεςθ του Ταμείου είναι να διατθριςει υψθλό επίπεδο διαφάνειασ κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ και τθσ Συναλλαγισ.
1.8

2
2.1

2.2

Η «Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίου ΑΕ» («ΕΤΑΔ ΑΕ» ι «Σφμβουλοσ») ενεργεί ωσ
Σφμβουλοσ του Ταμείου για τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία και τθ Συναλλαγι.
Βαςικοί όροι τησ Διαγωνιςτικήσ Διαδικαςίασ και τησ υναλλαγήσ
Τα περιουςιακά ςτοιχεία ςτα οποία αφορά θ παροφςα Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ είναι τα
ακόλουκα (τα «Περιουςιακά Στοιχεία» και οποιοδιποτε εξ αυτϊν μεμονωμζνα το
«Περιουςιακό Στοιχείο»):
ΑΒΚ

ΣΟΠΟΘΕΙΑ

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3067

Ακινα (Μθτροπόλεωσ 9)

2926

Ακινα (Λεωφ. Κ. Τςαλδάρθ 5-7 και
Επταπυργίου, Ρολφγωνο)

Τετραϊροφο κτίριο 2.160 τμ
Ιςόγειο γωνιακό κατάςτθμα 430 τμ

Τα χρονικά ορόςθμα τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ ορίηονται ςτον κατωτζρω πίνακα.
Οι θμερομθνίεσ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ και δφνανται να αλλάξουν κατά τθν απόλυτθ
διακριτικι ευχζρεια του Ταμείου. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ, οι νζεσ θμερομθνίεσ κα
ανακοινωκοφν επίςθμα από το Ταμείο.

Ημερομηνία
Σετάρτη
18 επτεμβρίου 2013
ώρα Αθήνασ 17:00
Σρίτη
24 επτεμβρίου 2013
ώρεσ Αθήνασ
10:00 – 17:00

Ενζργεια

Λιξθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ

Ημερομθνία υποβολισ προςφορϊν με δικαίωμα
αντιπροςφορϊν
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2.3

Ωσ Τιμή Εκκίνηςησ, δθλαδι το φψοσ του ελάχιςτου προςφερόμενου τιμιματοσ για τα
Ρεριουςιακά Στοιχεία ι το Ρεριουςιακό Στοιχείο, και Βήμα του διαγωνιςμοφ, δθλαδι
θ ελάχιςτθ αφξθςθ εκάςτθσ Ρροςφοράσ επί τθσ ανϊτατθσ ιδθ υφιςτάμενθσ
Ρροςφοράσ για τα ωσ άνω Ρεριουςιακά Στοιχεία, ορίηονται τα εξισ ποςά:
ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ

ΣΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΗ

ΒΗΜΑ

Ακινα (Μθτροπόλεωσ 9)

€3.400.000

€34.000

Ακινα (Λεωφ. Κ. Τςαλδάρθ 5-7 και
Επταπυργίου, Ρολφγωνο)

€310.000

€3.000

2.4

Οι όροι καταβολισ του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ για κάκε ακίνθτο κα
περιγράφονται ςτουσ «Ειδικοφσ Προυσ Διαγωνιςμοφ» του κάκε ακινιτου.

2.5

Η Εγγφηςη Συμμετοχήσ ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία για ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο
ορίηεται ςτο ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 3% επί τθσ Τιμισ Εκκίνθςθσ του Ρεριουςιακοφ
Στοιχείου, ζχει ιςόχρονθ διάρκεια με τθν αντίςτοιχθ Ρροςφορά (παρατεινόμενθ με
μζριμνα και ζξοδα του Συμμετζχοντοσ ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ τθσ
Ρροςφοράσ του ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2) και μπορεί να καταβλθκεί
(α) με κατάκεςθ ςτο λογαριαςμό: ALPHA BANK - ΙΒΑΝ GR45 0140 1010 1010 0232 0021
549 - BIC CRBAGRAA,
(β) με εγγυθτικι επιςτολι τραπζηθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 4
(γ) με (μθ προςωπικι) τραπεηικι επιταγι (bank cashier’s cheque) υπζρ «Ταμείου
Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου».
Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ Συμμετζχοντεσ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από
τθν υποβολι από τον Ρλειοδότθ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συναλλαγισ ι Ρροκαταβολισ
Συναλλαγισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.2, άλλωσ από τθν εκπνοι τθσ ιςχφοσ τθσ,
άλλωσ από τθν ακφρωςθ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ από το Ταμείο.
Αναλυτικά, οι όροι και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ παροχισ και κατάπτωςθσ ι
επιςτροφισ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ αναφζρονται ςτα Ραραρτιματα 1 και 2 και είναι
διακζςιμοι ςτον ιςτότοπο www.e-publicrealestate.gr.

2.6

Πλα τα προςαρτιματα τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ αποτελοφν ενιαίο και
ουςιϊδεσ μζροσ αυτισ. Αυτά είναι τα ακόλουκα:
(i) Προι και Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Διαγωνιςμοφσ του
ιςτότοπου www.e-publicrealestate.gr (Ραράρτθμα 1)
(ii) Διαδικαςία Ηλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν του ιςτότοπου www.e-publicrealestate.gr
(Ραράρτθμα 2)
(iii) Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Ραράρτθμα 3)
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(iv) Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ (Ραράρτθμα 4), εφόςον δεν
καταβλθκεί θ εγγφθςθ με μετρθτά ι τραπεηικι επιταγι (bank cashier’s cheque)
(v) Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συναλλαγισ (Ραράρτθμα 5).
2.7

Ρλθροφορίεσ για ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο παρζχονται ςτον ιςτότοπο www.epublicrealestate.gr. Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ για ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο (το
«Πληροφοριακό Υλικό») κα διατίκενται προσ όλουσ τουσ Ενδιαφερόμενουσ από τθν
ΕΤΑΔ ΑΕ. Ειδικότερα, το Ρλθροφοριακό Υλικό ενδεικτικά κα περιζχει τα διακζςιμα
ςτοιχεία ςχετικά με τθν κατάςταςθ εκάςτου Ρεριουςιακοφ Στοιχείου, ιτοι εκκζςεισ
νομικισ, τεχνικισ και πολεοδομικισ κατάςταςθσ με ςυνθμμζνα τα διακζςιμα ςχετικά
πιςτοποιθτικά. Ρροχπόκεςθ για τθν παραλαβι του Ρλθροφοριακοφ Υλικοφ είναι θ
εγγραφι του Ενδιαφερόμενου ςτον ιςτότοπο θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν και θ
αποςτολι ςχετικοφ e-mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ admin@e-publicrealestate.gr,
ςτο οποίο κα αναφζρεται το Πνομα Μζλουσ (Username) του Ενδιαφερόμενου και
το(τα) ακίνθτο(α) ενδιαφζροντόσ του. Εντόσ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ ο
Ενδιαφερόμενοσ κα λαμβάνει ζνα e-mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει
δθλϊςει κατά τθν εγγραφι του με τθ διαδρομι (link) για τον διαδικτυακό χϊρο ςτον
οποίο διατίκεται το Ρλθροφοριακό Υλικό, κακϊσ και τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ
πρόςβαςθσ. Ειδικά για τα μιςκωμζνα ςε τρίτουσ ακίνθτα οι Ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι
ζχουν παραλάβει το Ρλθροφοριακό Υλικό βάςει τθσ πιο πάνω διαδικαςίασ, μποροφν να
λαμβάνουν γνϊςθ των μιςκωτικϊν ςυμβάςεων, ςτα γραφεία τθσ ΕΤΑΔ ΑΕ, (οδόσ
Βουλισ 7, Σφνταγμα, Τθλ. +30 210 333 9710) κατόπιν υπογραφισ τυποποιθμζνθσ
ςφμβαςθσ εμπιςτευτικότθτασ (θ «Σφμβαςη Εμπιςτευτικότητασ»).

2.8

Εναπόκειται ςτουσ Ενδιαφερόμενουσ να προβοφν ςε νομικό και/ι τεχνικό ζλεγχο
εκάςτου Ρεριουςιακοφ Στοιχείου, το οποίο τουσ ενδιαφζρει. Οι Ενδιαφερόμενοι ζχουν
επίςθσ τθ δυνατότθτα να επιςκεφκοφν ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο, κακϊσ και να
ηθτιςουν διευκρινίςεισ ωσ προσ τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία κατόπιν επικοινωνίασ με
τθν ΕΤΑΔ ΑΕ (οδόσ Βουλισ 7, Σφνταγμα, Τθλ. +30 210 333 9710).

2.9

Πλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο που περιζχονται ςτθν
παροφςα Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ και ςτο πλθροφοριακό υλικό το οποίο χορθγεί το
Ταμείο προσ τουσ Ενδιαφερόμενουσ, ςτοχεφει να βοθκιςει τουσ Ενδιαφερόμενουσ
ςτθν κατάρτιςθ και υποβολι των προςφορϊν τουσ. Το υλικό αυτό χορθγείται μόνο για
ςκοποφσ πλθροφόρθςθσ και είναι ενδεικτικό και όχι εξαντλθτικό. Ουδεμία εγγφθςθ
παρζχεται για τθν ακρίβεια, πλθρότθτα ι επάρκεια του υλικοφ και το Ταμείο και ο
Σφμβουλοσ απαλλάςςονται από κάκε ευκφνθ για οποιεςδιποτε ανακρίβειεσ,
παραλείψεισ ι παραδρομζσ. Οι Ενδιαφερόμενοι τεκμαίρεται ότι ζχουν διεξάγει τθ δικι
τουσ ζρευνα και ανάλυςθ των ςτοιχείων ςχετικά με ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο, με τθ
ςυνδρομι δικϊν τουσ ςυμβοφλων.
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3
3.1

Η Διαγωνιςτική Διαδικαςία
Επιςκόπθςθ Διαδικαςίασ
Επιςθμαίνεται ότι θ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία κα διεξαχκεί αποκλειςτικά μζςω του
ιςτότοπου www.e-publicrealestate.gr με τθ διαδοχικι θλεκτρονικι υποβολι
αντιπροςφορϊν (θλεκτρονικι δθμοπραςία) κατά τθν περίοδο υποβολισ των
Ρροςφορϊν (βλ. ανωτζρω 2.2). Κατά τθν περίοδο αυτι και μζχρι τθν εκπνοι τθσ, οι
Συμμετζχοντεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν ςε πραγματικό χρόνο τθν
ανϊτατθ μζχρι ςτιγμισ Ρροςφορά και να αντιπροςφζρουν, κατά το οριηόμενο ανωτζρω
υπό παράγραφο 2.3 Βιμα, ανϊτερο τίμθμα, κατά τθ διαδικαςία που περιγράφεται
αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα 2.
Το Ταμείο προςκαλεί οποιονδιποτε Ενδιαφερόμενο (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) να
ςυμμετάςχει ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία για τθν επιλογι επενδυτϊν, οι οποίοι κα
αγοράςουν τα Ρεριουςιακά Στοιχεία.
Οι Ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ προκειμζνου να αναγνωριςκοφν ωσ Συμμετζχοντεσ και να
υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ για τα Ρεριουςιακά Στοιχεία που επικυμοφν, ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 3.2, 3.3 και 5 (θ «Προςφορά»).
Η επιλογι του Ρλειοδότθ για ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο κα γίνει με αποκλειςτικό
κριτιριο το υψθλότερο προςφερόμενο τίμθμα, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6.
Μετά τθν επιλογι εκάςτου Ρλειοδότθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου και
τθν ζγκριςθ από το Ελεγκτικό Συνζδριο που κα ακολουκιςει (ςφμφωνα με το άρκρο 9
παρ. 4 του Νόμου περί Ταμείου), το Ταμείο και ζκαςτοσ Ρλειοδότθσ κα προβοφν ςτθ
ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ για το αντίςτοιχο Ρεριουςιακό Στοιχείο.

3.2

Ρερίοδοσ ιςχφοσ, προχποκζςεισ και διαδικαςία υποβολισ Ρροςφορϊν
(i)

Κάκε Ρροςφορά κα παραμζνει ςε ιςχφ για περίοδο τεςςάρων (4) μθνϊν μετά
τθν υποβολι τθσ. Η περίοδοσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να παρατακεί για
μζγιςτθ περίοδο δφο (2) επιπλζον μθνϊν, με μονομερι διλωςθ του Ταμείου
προσ τουσ Ρροςφζροντεσ. Η περίοδοσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ του Ρλειοδότθ
παρατείνεται κατά τθν ανακιρυξι του αυτοδικαίωσ κατά δφο επιπλζον (2)
μινεσ, ιτοι διαρκεί ςυνολικά ζξι (6) μινεσ.
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Υπενκυμίηεται ότι θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ ζχει ιςόχρονθ διάρκεια με τθν
αντίςτοιχθ Ρροςφορά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ο εν λόγω Συμμετζχων
αποκλείεται από τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αυτισ.
Η ανακιρυξθ Συμμετζχοντοσ ωσ Ρλειοδότθ μπορεί να λάβει χϊρα και μετά τθ
λιξθ τθσ Ρροςφοράσ του εν λόγω Συμμετζχοντοσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ
ζγγραφθσ ςυναίνεςισ του.

3.3

(ii)

Οι Προι και Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτουσ θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ και
θ Διαδικαςία Ηλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν του ιςτότοπου www.epublicrealestate.gr περιγράφονται ςτα Ραραρτιματα 1 και 2.

(iii)

Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθν Διαγωνιςτικι Διαδικαςία πρζπει να
υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, άλλωσ να ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτισ γλϊςςεσ αυτζσ.

(iv)

Σε περίπτωςθ όπου τα δικαιολογθτικά, τα οποία υποβάλει Ενδιαφερόμενοσ,
περιζχουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, τότε τα εν λόγω ζγγραφα κα πρζπει να
φζρουν τθν ζνδειξθ «Εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ», οπότε κα αντιμετωπίηονται
ωσ τζτοιεσ, με τισ επιφυλάξεισ και εξαιρζςεισ που παρατίκενται ςτθν
παράγραφο 8 κατωτζρω.

Χρόνοσ και τόποσ υποβολισ Ρροςφοράσ
Οι Ρροςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτισ θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2.2
από ϊρα 10:00 ζωσ ϊρα 17:00 (ϊρα Ακινασ, GMT+2), ςτον ιςτότοπο www.epublicrealestate.gr. Δεν κα υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ Ρροςφοράσ με άλλον
τρόπο ι μετά τθν παρζλευςθ τθσ ϊρασ 17:00 τθσ οριςκείςασ θμερομθνίασ.

3.4

Ζξοδα Ενδιαφερομζνων
(i)

Οι Ενδιαφερόμενοι βαρφνονται αποκλειςτικά οι ίδιοι για τα ζξοδα πάςθσ
φφςεωσ λόγω τθσ προετοιμαςίασ ςυμμετοχισ και τθσ ίδιασ τθσ ςυμμετοχισ
των ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία.

(v)

Οι Ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτθν Διαγωνιςτικι Διαδικαςία κατόπιν δικισ
των ανεξάρτθτθσ απόφαςθσ και με δικό τουσ κίνδυνο και θ ςυμμετοχι αυτι
δεν κεμελιϊνει οποιαδιποτε αξίωςθ ι απαίτθςθ κατά του Ταμείου και/ι του
Συμβοφλου.
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3.5

Εφαρμοςτζο Δίκαιο και Δικαιοδοςία
Η Διαγωνιςτικι Διαδικαςία διζπεται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία. Οποιεςδιποτε
διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία κα επιλφονται αποκλειςτικά από τα
κακ’φλθ αρμόδια Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.

4

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ

4.1

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία και υποβολισ Ρροςφοράσ ζχουν
φυςικά και νομικά πρόςωπα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν εμπίπτουν ςε κανζναν από
τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ που αναφζρονται κατωτζρω και ότι ςυμμορφϊνονται με
τουσ κανόνεσ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ («Προχποθζςεισ Συμμετοχήσ»). Οι
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ
Ενδιαφερόμενου ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία
πιςτοποιοφνται με τα ζγγραφα που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 5 κατωτζρω
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ»). Οι Ενδιαφερόμενοι που δεν πλθροφν οποιανδιποτε
από τισ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ ι υποβάλουν ψευδι ι ανακριβι Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ, κα αποκλείονται και δεν κα δφνανται να ςυμμετάςχουν περαιτζρω ςτθν
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία.

4.2

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία οποιοςδιποτε
Ενδιαφερόμενοσ, εισ βάροσ του οποίου υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ι
ζχει διεξαχκεί (ι διεξάγεται) ζρευνα από τισ αρχζσ του τόπου κατοικίασ του ι
οπουδιποτε αλλοφ, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που απαρικμοφνται
κατωτζρω:
(α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 2 τθσ Απόφαςθσ
Ρλαιςίου του Συμβουλίου 2008/841/ ΚΕΡΡΑ τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008 για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ςελίδα
42),
(β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ Ρράξθσ του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 (1) τθσ Κοινισ Δράςθσ
98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου,
(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995,
ςελίδα 48)
(δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο
1 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
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χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ ιςχφει
(ε) για οποιοδιποτε από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεωκοπίασ.
Αναφορικά με τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τα νομικά πρόςωπα αντίςτοιχθσ νομικισ
μορφισ ςε διαφορετικζσ δικαιοδοςίεσ, ο αποκλειςμόσ ςχετικά με εγκλθματικζσ πράξεισ
ιςχφει επίςθσ για τον πρόεδρο/προεδρεφοντα του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τον
διευκφνοντα ςφμβουλο (εφόςον υφίςταται) βάςει του καταςτατικοφ ι ιςοδφναμου
εγγράφου του νομικοφ προςϊπου. Για όλεσ τισ λοιπζσ μορφζσ νομικϊν προςϊπων, κα
ιςχφουν τα ωσ άνω κριτιρια αποκλειςμοφ για ζκαςτο νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
4.3

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία οποιοςδιποτε
Ενδιαφερόμενοσ όταν:
(α) τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ι παφςθ δραςτθριοτιτων ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ
χϊρασ εγκατάςταςισ του,
(β) ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ,
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια
διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του.

5
5.1

Δικαιολογητικά υμμετοχήσ
Η κάλυψθ των Ρροχποκζςεων Συμμετοχισ εκάςτου Ενδιαφερόμενου πιςτοποιείται με
τα εξισ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ:
(i)

Ζγγραφα Ταυτοποίθςθσ / Νομιμοποίθςθσ
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: Εταιρικά ζγγραφα, τα οποία
αποδεικνφουν τθ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία, κακϊσ και τθ νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ του Ενδιαφερόμενου ςτθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία (π.χ.
επικαιροποιθμζνο καταςτατικό, ςχετικι απόφαςθ του οργάνου
διοίκθςθσ, πλθρεξοφςιο για τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ, άλλα ζγγραφα
τα οποία αποδεικνφουν τθν εκπροςϊπθςθ του Ενδιαφερόμενου)
Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι
διαβατθρίου Ενδιαφερόμενου.
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5.2

6
6.1

(ii)

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ενδιαφερόμενου ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 3, ςτθν
οποία κα αναφζρεται ότι ο Ενδιαφερόμενοσ δεν εμπίπτει ςε κανζναν από τουσ
λόγουσ αποκλειςμοφ που αναφζρονται ανωτζρω (υπό 4.2 και 4.3) και ότι εάν
ανακθρυχκεί Ρλειοδότθσ κα προςκομίςει τα ςχετικά πιςτοποιθτικά (όπωσ
απαρικμοφνται κατωτζρω υπό 7.3) εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
ανακιρυξι του.

(iii)

Εγγφθςθ Συμμετοχισ για ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο για το οποίο ο
Ενδιαφερόμενοσ προτίκεται να υποβάλει Ρροςφορά, ςφμφωνα και με τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.5. Στθν περίπτωςθ όπου θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ
γίνει με κατάκεςθ μετρθτϊν, υποβάλλεται το ςχετικό αποδεικτικό καταβολισ
και δθλϊνεται ο επικυμθτόσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ του Ενδιαφερόμενου,
για τθν επιςτροφι τθσ Εγγφθςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. Στθν
περίπτωςθ εγγυθτικισ επιςτολισ τραπζηθσ, θ ελάχιςτθ διάρκειά τθσ είναι
τζςςερεισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν αλλά
επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ του Συμμετζχοντα, επί ποινι κατάπτωςισ τθσ και
αποκλειςμοφ του Συμμετζχοντα από τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία, να
επεκτείνει τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ζωσ τουσ ζξι (6) μινεσ ςυνολικά κατόπιν
ςχετικοφ αιτιματοσ του Ταμείου, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο 3.2(i).

(iv)

Στθν περίπτωςθ εκπροςϊπθςθσ Ενδιαφερόμενου από τρίτον (Μεςίτθ, κατά
τουσ ειδικότερουσ όρουσ των Ραραρτθμάτων 1 και 2), Υπεφκυνθ Διλωςθ του
Μεςίτθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται το ονοματεπϊνυμο του Ενδιαφερόμενου
και ο αρικμόσ τθσ ζγγραφθσ Εντολισ Ανάκεςισ του προσ τον Μεςίτθ, με ςαφι
αναφορά ςτο/ςτα Ρεριουςιακό/α Στοιχείο/α που αφορά θ εντολι.

Τα ζγγραφα αυτά πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλισ 7, Σφνταγμα,
ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικϊσ (με τον αποςτολζα να αναλαμβάνει πλιρωσ και
αποκλειςτικϊσ τον κίνδυνο μθ ζγκαιρθσ υποβολισ των) το αργότερο ζωσ τθν
προκεςμία υποβολισ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ όπωσ αυτι ορίηεται για κάκε
Ρεριουςιακό Στοιχείο ςτθν παράγραφο 2.2.

Διαδικαςία των Προςφορών και Επιλογή του Πλειοδότη
Διαδικαςία και κριτιρια αξιολόγθςθσ
(i)

Η Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ξεκινά με τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν
Συμμετοχισ.
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6.2

(ii)

Το Ταμείο μπορεί κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια να ηθτιςει δια
του Συμβοφλου διευκρινίςεισ από οποιονδιποτε Ενδιαφερόμενο και μπορεί
να επιτρζψει ςτον Ενδιαφερόμενο να υποβάλει ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι
διευκρινίςεισ εντόσ οριςμζνθσ ςφντομθσ προκεςμίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.

(iii)

Κατόπιν τθσ εξζταςθσ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, το Ταμείο κα
προςδιορίςει τουσ Ενδιαφερόμενουσ, οι οποίοι καλφπτουν τισ Ρροχποκζςεισ
Συμμετοχισ (οι «Συμμετζχοντεσ»).

(iv)

Κατόπιν του προςδιοριςμοφ των Συμμετεχόντων, και τθσ αποςτολισ των
κωδικϊν ςυμμετοχισ των, κα ακολουκιςει θ υποβολι Ρροςφορϊν μζςω του
ιςτότοπου www.e-publicrealestate.gr.

(v)

Μετά τθν εκπνοι του χρόνου υποβολισ των Ρροςφορϊν, κα ςυνταχκεί, για
ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο, πίνακασ κατάταξθσ των Συμμετεχόντων κατά
φκίνουςα ςειρά (ο «Πίνακασ Κατάταξησ»), βάςει του φψουσ των αντίςτοιχων
Ρροςφορϊν.

(vi)

Ο Συμμετζχων που προςζφερε το υψθλότερο τίμθμα για τθν αγορά εκάςτου
Ρεριουςιακοφ Στοιχείου («Οικονομικό Αντάλλαγμα») ςφμφωνα με τον Ρίνακα
Κατάταξθσ κα ανακθρυχκεί για το αντίςτοιχο Ρεριουςιακό Στοιχείο με
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου ωσ «Πλειοδότησ»,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6.2 κατωτζρω.

Ανακιρυξθ Ρλειοδότθ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανεξάρτθτθ εκτίμθςθ του Άρκρου 6 παρ.3 του Νόμου περί
Ταμείου, και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου,
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 2β του Νόμου περί Ταμείου, ο Ρίνακασ Κατάταξθσ για
ζκαςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο κα εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου
και κα επιςυναφκεί ςτθν ςχετικι απόφαςθ.
Ο Συμμετζχων που κατατάχκθκε πρϊτοσ ςτον Ρίνακα Κατάταξθσ, ζχοντασ υποβάλει το
υψθλότερο Οικονομικό Αντάλλαγμα, κα οριςτεί δυνάμει τθσ ωσ άνω απόφαςθσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου ωσ Ρλειοδότθσ για το αντίςτοιχο Ρεριουςιακό
Στοιχείο.
Η εν λόγω απόφαςθ κα ανακοινωκεί επίςθμα από το Ταμείο.
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7

Τπογραφή φμβαςησ Αγοραπωληςίασ

7.1

Μετά τθν ανακιρυξθ του Ρλειοδότθ, το Ταμείο κα αποςτείλει ςτον Ρλειοδότθ ςχζδιο
τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ, ςτθν οποία κα περιζχονται οι όροι για τθν αγορά του
Ρεριουςιακοφ Στοιχείου. Σθμειωτζον ότι οι κφριοι όροι τθσ Σφμβαςθσ Αγοραπωλθςίασ
αποτελοφν μζροσ του Ρλθροφοριακοφ Υλικοφ εκάςτου Ρεριουςιακοφ Στοιχείου.

7.2

Εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν ανακιρυξθ του, ο Ρλειοδότθσ κα υποβάλει
ςτο Ταμείο εγγυθτικι επιςτολι (θ «Εγγυητική Επιςτολή Συναλλαγήσ») ποςοφ ίςου με
δζκα τοισ εκατό (10%) του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ ι, εναλλακτικά κατά τθν κρίςθ
του, κα προκαταβάλει ποςό ίςο με δζκα τοισ εκατό (10%) του Οικονομικοφ
Ανταλλάγματοσ (θ «Προκαταβολή Συναλλαγήσ») ςε τραπεηικό λογαριαςμό που κα
υποδείξει το Ταμείο, οπότε κα του επιςτραφεί θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ του. Μθ
ςυμμόρφωςθ του Ρλειοδότθ μπορεί να ζχει ωσ ςυνζπεια τθν κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ
Συμμετοχισ του και τον αποκλειςμό του Ρλειοδότθ από τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία.
Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συναλλαγισ κα απευκφνεται ςτο Ταμείο και κα ζχει εκδοκεί από
τράπεηα ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε οποιοδιποτε
άλλο Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(ΕΟΧ), του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ) ι των G-8, που
ζχει λογιςτικι αξία *book value+ (υπολογιηόμενθ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (IFRS)) τουλάχιςτον πεντακόςια εκατομμφρια
ευρϊ/€ 500.000.000 ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ ελεγμζνεσ, ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ.
H Εγγυθτικι Επιςτολι Συναλλαγισ κα ζχει διάρκεια ιςχφοσ τουλάχιςτον τεςςάρων (4)
μθνϊν. Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συναλλαγισ κα μπορεί να
παρατακεί για δφο (2) επιπλζον μινεσ, κατόπιν αιτιματοσ του Ταμείου. Μθ
ςυμμόρφωςθ του Ρλειοδότθ με το αίτθμα αυτό μπορεί να ζχει ωσ ςυνζπεια τθν
κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συναλλαγισ και τον αποκλειςμό του Ρλειοδότθ
από τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συναλλαγισ κα είναι ςφμφωνθ
με το υπόδειγμα που περιζχεται ςτο Ραράρτθμα 5.
Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συναλλαγισ ι θ Ρροκαταβολι Συναλλαγισ (κατά περίπτωςθ) κα
καταπίπτει ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α) εάν ο Ρλειοδότθσ δεν υπογράψει τθ Σφμβαςθ για οποιονδιποτε λόγο πλθν
ανωτζρασ βίασ, ι
(β) εάν ο Ρλειοδότθσ δεν καταβάλει το Συμφωνθμζνο Τίμθμα, όπωσ ορίηεται
κατωτζρω υπό 7.5
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(γ)

εάν προκφψει ότι ο Ρλειοδότθσ ι εκπρόςωποσ, υπάλλθλοσ, προςτθκείσ ι
βοθκόσ εκπλθρϊςεϊσ του ζχει διαπράξει παράνομθ πράξθ κατά τθ διάρκεια
του Διαγωνιςμοφ με ςκοπό ι αποτζλεςμα τθ νόκευςθ των αποτελεςμάτων ι
τθσ διαδικαςίασ αυτοφ.

Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συναλλαγισ κα επιςτραφεί ςτον Ρλειοδότθ είτε μετά τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ι, ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ,
μετά τθν εν λόγω ακφρωςθ. Η Ρροκαταβολι Συναλλαγισ κα επιςτραφεί ςτον
Ρλειοδότθ μόνο ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ, διαφορετικά
κα ςυμψθφιςτεί (αφαιρεκεί από) με το καταβλθτζο Συμφωνθμζνο Τίμθμα.
7.3

Ο Ρλειοδότθσ κα υποβάλει ςτο Ταμείο, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν λιψθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ, επί ποινι κατάπτωςθσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ /
Ρροκαταβολισ Συναλλαγισ, τα ακόλουκα ζγγραφα:
(i)

Εταιρικά ζγγραφα (ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων) τα οποία να
αποδεικνφουν τθν νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία κακϊσ και τθν νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ του Ρλειοδότθ (π.χ. επικαιροποιθμζνο καταςτατικό, ςχετικζσ
αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, πλθρεξοφςιο ι άλλα ζγγραφα τα
οποία αποδεικνφουν τθν εκπροςϊπθςθ του Ρλειοδότθ ςτθ Σφμβαςθ
Αγοραπωλθςίασ).

(ii)

Ριςτοποιθτικό(ά) αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, εκδόςεωσ εντόσ
των τελευταίων τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν υποβολι, που να πιςτοποιεί ότι ο
Ρλειοδότθσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι παφςθ δραςτθριοτιτων ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ
νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του.

(iii)

Ριςτοποιθτικό(ά) αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, εκδόςεωσ εντόσ
των τελευταίων τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν υποβολι, που να πιςτοποιεί ότι
εναντίον του Ρλειοδότθ δεν ζχει κινθκεί διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ,
εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οποιαδιποτε
άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του.

(iv)

Ριςτοποιθτικό(ά) αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, εκδόςεωσ εντόσ
των τελευταίων τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν υποβολι, που να πιςτοποιεί ότι δεν
υφίςταται εισ βάροσ του Ρλειοδότθ και/ι των νομίμων εκπροςϊπων του
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ οφτε ζχει διεξαχκεί (ι διεξάγεται) ζρευνα
από τισ αρχζσ του τόπου κατοικίασ του ι οπουδιποτε αλλοφ, για οποιοδιποτε
από τα παρακάτω αδικιματα:
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(A) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 2 τθσ
Απόφαςθσ Ρλαιςίου του Συμβουλίου 2008/841/ ΚΕΡΡΑ τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008 για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ
L 300 τθσ 11.11.2008, ςελίδα 42).
(B) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ Ρράξθσ του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 (1) τθσ Κοινισ Δράςθσ
98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου.
(Γ) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν (ΕΕ C 316 τθσ
27.11.1995, ςελίδα 48).
(Δ) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο
άρκρο 1 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ ιςχφει.
(E)
(v)
7.4

Για οποιοδιποτε από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεωκοπίασ.

Ριςτοποιθτικά, εν ιςχφι, αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ.

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα δφναται να αναπροςαρμοςτεί πριν τθν υπογραφι τθσ
Σφμβαςθσ μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται κατωτζρω (οι «Σπουδαίοι Λόγοι»),
εκτόσ εάν το Ταμείο ζχει ιδθ κζςει ςτθ διάκεςθ των Ενδιαφερομζνων πλθροφορίεσ για
τθν φπαρξθ των Σπουδαίων Λόγων:
(i)

ςτο Ρεριουςιακό Στοιχείο υφίςταται μόλυνςθ του εδάφουσ και/ι επιβλαβι
υλικά ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τθν καταςκευι του και εξακολουκοφν να
υφίςτανται ςτο κτίριο, όπωσ διαπιςτϊνεται και αποδεικνφεται από ςχετικά
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ και/ι ζκκεςθ πιςτοποιθμζνου
εμπειρογνϊμονα και/ι οποιοδιποτε άλλο αποδεικτικό μζςο

(ii)

το Ρεριουςιακό Στοιχείο ζχει ςοβαρά καταςκευαςτικά ελαττϊματα, μπορεί
να προκαλζςουν κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ ηωι και να ζχουν ωσ ςυνζπεια
απαίτθςθ των τοπικϊν αρχϊν για άμεςθ επιςκευι ι κατεδάφιςθ του κτιρίου,
όπωσ διαπιςτϊνεται και αποδεικνφεται από ςχετικά πιςτοποιθτικά αρμόδιασ
δθμόςιασ αρχισ και/ι ζκκεςθ πιςτοποιθμζνου εμπειρογνϊμονα. Εργαςίεσ
και δαπάνεσ κακαίρεςθσ ι διακοςμθτικζσ δεν κεωροφνται Σπουδαίοι Λόγοι.
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Οποιαδιποτε αναπροςαρμογι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ ςφμφωνα με τθν
παροφςα παράγραφο κα υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Ταμείου.
7.5

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα ι, ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 7.4, το
αναπροςαρμοςμζνο οικονομικό αντάλλαγμα που ζχει εγκρικεί από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο του Ταμείο , κα αποτελεί το ςυμφωνθμζνο τίμθμα (το «Συμφωνημζνο
Τίμημα»).

7.6

Η Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ κα υπογραφεί από το Ταμείο και τον Ρλειοδότθ μετά τθν
απαιτοφμενθ από τον Νόμο περί Ταμείου ζγκριςθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.

7.7

Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ρλειοδότθσ κα καταβάλει το Συμφωνθμζνο
Τίμθμα εφ’άπαξ ι τθν προαναφερκείςα προκαταβολι.

7.8

Εάν ο Ρλειοδότθσ δεν υποβάλει τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συναλλαγισ ι δεν καταβάλει
τθν Ρροκαταβολι Συναλλαγισ ι δεν υποβάλει τα προαναφερκζντα ζγγραφα εντόσ των
ανωτζρω προκεςμιϊν ι δεν υπογράψει τθν Σφμβαςθ Αγοραπωλθςίασ και/ι δεν
καταβάλει το Συμφωνθμζνο Τίμθμα, το Ταμείο κα δικαιοφται να ανακθρφξει
Ρλειοδότθ τον επόμενο κατά τον Ρίνακα Κατάταξθσ Συμμετζχοντα και να ακολουκιςει
τθν διαδικαςία που αναφζρεται ανωτζρω.

8

Λοιποί όροι – Επιφυλάξεισ

8.1

Το Ταμείο διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει οποτεδιποτε ι να ακυρϊςει τθν
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αυτισ ι/και να τροποποιιςει το
χρονοδιάγραμμα και τουσ όρουσ και τισ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ τθσ Διαγωνιςτικισ
Διαδικαςίασ ι να επαναλάβει τθν Διαγωνιςτικι Διαδικαςία, κατά τθν απόλυτθ
διακριτικι του ευχζρεια, και χωρίσ να φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι των
Ενδιαφερόμενων, των Συμμετεχόντων, του Ρλειοδότθ ι οποιοδιποτε τρίτου.

8.2

Οι Ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτθν Διαγωνιςτικι Διαδικαςία με δικι τουσ ευκφνθ
και κίνδυνο και παραιτοφνται ρθτά και ανεπιφφλακτα από οποιοδιποτε τυχόν
δικαίωμα, πζραν όςων κακορίηονται ςτθν Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ και ςτθ Σφμβαςθ.

8.3

Η ςυμμετοχι του Ενδιαφερόμενου ςτθν Διαγωνιςτικι Διαδικαςία ςυνιςτά και
ςυνομολογείται ωσ αμάχθτο τεκμιριο ότι ο Ενδιαφερόμενοσ ζχει διαβάςει και
κατανοιςει τθν Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ και τα Ραραρτιματά τθσ, και αποδζχεται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ αυτισ και τισ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ ςε
αυτιν.
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8.4

Η μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ και των Ραραρτθμάτων
τθσ ι θ μθ παροχι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν μπορεί να κεωρθκοφν από το
Ταμείο, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια, ωσ επαρκισ λόγοσ για τθν
απόρριψθ Ρροςφοράσ.

8.5

Το Ταμείο ι ο Σφμβουλοσ ι οποιοςδιποτε εκπρόςωποσ, υπάλλθλοσ ι ςτζλεχοσ αυτϊν
δεν φζρουν και δεν κα φζρουν ςτο μζλλον οποιαδιποτε ευκφνθ ι υποχρζωςθ για
τυχόν ςφάλματα ι ανακρίβειεσ ι παραλείψεισ ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ.

8.6

Η παροφςα Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ δεν αποςκοπεί να αποτελζςει βάςθ για
οποιαδιποτε επενδυτικι απόφαςθ ι επενδυτικι ςφςταςθ εκ μζρουσ του Ταμείου ι
οποιουδιποτε εκ των Συμβοφλων του και δεν αποτελεί επενδυτικι ςυμβουλι εκ
μζρουσ του Ταμείου ι του Συμβοφλου. Κάκε πρόςωπο, ςτο οποίο διατίκεται θ
παροφςα Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ, κα προβεί ςτθν δικι του ανεξάρτθτθ αξιολόγθςθ τθσ
Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ και τθσ Συναλλαγισ βάςει ζρευνασ και λιψθσ
επαγγελματικϊν ςυμβουλϊν, που εκείνο κα κρίνει κατάλλθλεσ.

8.7

Το Ταμείο μπορεί να χρειαςτεί να γνωςτοποιιςει πλθροφορίεσ που κατζχει,
ανταποκρινόμενο ςε αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν. Το Ταμείο μπορεί να
υποχρεωκεί να γνωςτοποιιςει οριςμζνεσ πλθροφορίεσ ι/και ζγγραφα ςχετικά με τισ
Ρροςφορζσ ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο ςτα πλαίςια των εξουςιϊν και δικαιωμάτων του
τελευταίου ι κατά τισ επιβαλλόμενεσ από τον νόμο λειτουργίεσ των ςτελεχϊν του,
κακϊσ και ενϊπιον δικαςτθρίων κατά τθν διάρκεια δικαςτικϊν διαδικαςιϊν ι ςε
οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι οργανιςμό ςε ςχζςθ με τθν εκπλιρωςθ των
κεςπιςμζνων υποχρεϊςεων του.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ WWW.E-PUBLICREALESTATE.GR
1. Στουσ διαγωνιςμοφσ ςυμμετζχουν μόνο εγγεγραμμζνα «Μζλθ» ςτον ιςτότοπο. Η εγγραφι
ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ των Μελϊν των παρόντων όρων
και προχποκζςεων ςυμμετοχισ. Στθν περίπτωςθ εγγραφισ νομικοφ προςϊπου, το
εγγεγραμμζνο Μζλοσ που μπορεί ςτθ ςυνζχεια να αποκτιςει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε
θλεκτρονικό διαγωνιςμό είναι το νομικό πρόςωπο που αναφζρεται ςτο πεδίο "Επωνυμία
(υποχρεωτικό για νομικά πρόςωπα)" και όχι το φυσικό πρόσωπο που συμπληρϊνει και υποβ
άλλει την Αίτηση Εγγραφισ.
2. Τα εγγεγραμμζνα Μζλθ διακρίνονται ςε Χριςτεσ ι Μεςίτεσ. «Χριςτεσ» είναι φυςικά ι νομικά
πρόςωπα τα οποία ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με ςκοπό τθν αγορά ι μίςκωςθ ακινιτου
προσ ίδια χριςθ. Οι «Μεςίτεσ» ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό για λογαριαςμό τρίτων.
3. Πςοι επικυμοφν να εγγραφοφν Μζλθ του ιςτότοπου υποβάλλουν «Αίτθςθ Εγγραφισ»,
ςυμπλθρϊνοντασ τθν φόρμα εγγραφισ ςτθν ςελίδα του ιςτότοπου «Εγγραφι» (Αρχικι Σελίδα >
Εγγραφι) και δθλϊνοντασ ότι αποδζχονται τουσ «Προυσ και Ρροχποκζςεισ» ςυμμετοχισ ςτουσ
θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ του ιςτότοπου. Οι «Προι και Ρροχποκζςεισ» υπάρχουν ςτθν
«Αρχικι Σελίδα» (Αρχικι Σελίδα > Προι & Ρροχποκζςεισ). Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
λαμβάνουν αμζςωσ e-mail με το οποίο καλοφνται να ακολουκιςουν ζναν ςφνδεςμο (link) για
να ενεργοποιθκεί ο λογαριαςμόσ τουσ. Αμζςωσ μετά λαμβάνουν δεφτερο e-mail με το οποίο
επιβεβαιϊνονται το Πνομα Μζλουσ (Username) και ο Κωδικόσ Ρρόςβαςθσ (Password) τα οποία
ζχουν επιλζξει. Σε μικρό χρονικό διάςτθμα αργότερα, μετά τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ από τον
διαχειριςτι του ιςτότοπου, λαμβάνουν τρίτο e-mail ζγκριςθσ τθσ αίτθςισ τουσ. Ο διαχειριςτισ
του ιςτότοπου ζχει το δικαίωμα ελζγχου των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ κακϊσ και άλλων ςτοιχείων
του αιτοφντοσ. Τα μζλθ δεν μποροφν να αλλάξουν το Πνομα Μζλουσ (Username), ζχουν όμωσ
τθν δυνατότθτα αλλαγισ του Κωδικοφ Ρρόςβαςθσ (Password) όποτε επικυμοφν.
4. Εάν θ Αίτθςθ Εγγραφισ υποβάλλεται από μεςίτθ πρζπει επιπρόςκετα να αποδεχκεί ότι πριν τθν
ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμό κα αποςτείλει e-mail ςτον διαχειριςτι του ιςτότοπου
δθλϊνοντασ: (α) το όνομα/επωνυμία του φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου το οποίο κα
εκπροςωπιςει ςτον διαγωνιςμό και (β) ότι διακζτει υπογεγραμμζνθ Εντολι Ανάκεςθσ για το
ςυγκεκριμζνο ακίνθτο και ότι κα υποβάλει, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
ςτον διαγωνιςμό, υπεφκυνθ διλωςθ ότι ενεργεί για λογαριαςμό πελάτθ του, δθλϊνοντασ το
ονοματεπϊνυμό του και τον αρικμό τθσ Εντολισ Ανάκεςθσ.
5. Πςα Μζλθ του ιςτότοπου επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςε ςυγκεκριμζνο προγραμματιςμζνο
διαγωνιςμό το δθλϊνουν με τα εξισ βιματα:
i.
Ειςζρχονται ςτον ιςτότοπο ωσ Μζλθ (Αρχικι Σελίδα > Είςοδοσ).
ii.
Επιλζγουν «Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό» από τθν ςελίδα «Ρλθροφορίεσ
Ακινιτου» του διαγωνιηόμενου ακινιτου (Αρχικι Σελίδα > Τα Ακίνθτα > {αναηιτθςθ και
επιλογι του ακινιτου} > Ρλθροφορίεσ Ακινιτου).
iii.
Δθλϊνουν ότι ζχουν διαβάςει και αποδζχονται τουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του
ακινιτου, οι οποίο εμφανίηονται ςε κυλιόμενο παράκυρο και επιλζγουν «Αίτθςθ
Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό».
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iv.

Με τθν επιλογι «Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό» αποςτζλλεται e-mail ςτον
διαχειριςτι του ιςτότοπου ςτο οποίο φαίνεται το Πνομα του Μζλουσ, ο κωδικόσ του
διαγωνιςμοφ και το κείμενο: Ζχω διαβάςει και αποδζχομαι τουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ»
του Ακινιτου.

6. Η «Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό» πρζπει να αποςτζλλεται εντόσ του οριηόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ πριν τθν διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ που αναγράφεται ςτουσ «Προυσ
Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου οι οποίοι ευρίςκονται ςτθν ςελίδα του ςυγκεκριμζνου ακινιτου
(Αρχικι Σελίδα > Τα Ακίνθτα > {αναηιτθςθ και επιλογι του ακινιτου} > Ρλθροφορίεσ Ακινιτου).
7. Οι Μεςίτεσ ταυτόχρονα με τθν αποςτολι τθσ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ» ςτον διαγωνιςμό πρζπει να
αποςτείλουν e-mail ςτον διαχειριςτι του ιςτότοπου (admin@e-publicrealestate.gr) δθλϊνοντασ:
(α) το όνομα/επωνυμία του φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου το οποίο κα εκπροςωπιςουν ςτον
διαγωνιςμό και (β) ότι διακζτουν υπογεγραμμζνθ Εντολι Ανάκεςθσ για το ςυγκεκριμζνο
ακίνθτο. Επίςθσ, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει
να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι ενεργοφν για λογαριαςμό πελάτθ τουσ, δθλϊνοντασ το
ονοματεπϊνυμό του και τον αρικμό τθσ Εντολισ Ανάκεςθσ.
8. Τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ι με
ταχυμεταφορζα ι να κατατίκενται ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Εταιρείασ Ακινιτων Δθμοςίου (ΕΤΑΔ)
Α.Ε., Βουλισ 7, Σφνταγμα, Ακινα, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» αναγράφοντασ
τον Κωδικό του Διαγωνιςμοφ. Στουσ «Προυσ του Διαγωνιςμοφ» κα αναφζρονται τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και το χρονικό διάςτθμα πριν τθν διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ
εντόσ του οποίου πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν ΕΤΑΔ Α.Ε. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν ευκφνεται για τον
αποκλειςμό Μζλουσ από
διαγωνιςμό ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του ςτον διαγωνιςμό, για οποιονδιποτε λόγο.
9. Για τθν ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. Το φψοσ, θ διάρκειά τθσ και
τα περί επιςτροφισ τθσ ι κατάπτωςισ τθσ κακορίηονται ςε κάκε διαγωνιςμό και αναγράφονται
ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταβάλλεται με: (α)
εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ, (β) τραπεηικι επιταγι (bank cashier’s cheque) και (γ) κατάκεςθ ςε
ςυγκεκριμζνουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ οι οποίοι κα αναφζρονται ςτουσ «Προυσ
Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου.
i.
Η εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ και θ τραπεηικι επιταγι πρζπει να αποςτζλλονται
ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορζα ι να κατατίκενται, μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ, ςτο Ρρωτόκολλο τθσ ΕΤΑΔ Α.Ε. ςε κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «Εγγφθςθ
Συμμετοχισ» αναγράφοντασ τον κωδικό του διαγωνιςμοφ, εντόσ του οριηόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ πριν τθν διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ που αναφζρεται ςτουσ
«Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου. Τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα ορίηονται
ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του κάκε ακινιτου.
ii.
Η κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό πρζπει να γίνεται ςτισ τράπεηεσ που κα
αναφζρονται ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου και εντόσ του οριηόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ πριν τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ. Στθν τραπεηικι κατάκεςθ
πρζπει να αναγράφονται: το Ονοματεπϊνυμο ι θ Επωνυμία του Μζλουσ και ο κωδικόσ
του διαγωνιςμοφ. Τα ςτοιχεία τθσ κατάκεςθσ κακϊσ και ο λογαριαςμόσ επιςτροφισ
πρζπει να αποςτζλλονται με e-mail ςτον διαχειριςτι του ιςτότοπου (admin@epublicrealestate.gr) ι ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορζα ι να κατατίκενται μαηί με τα
λοιπά δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςτο Ρρωτόκολλο τθσ ΕΤΑΔ Α.Ε. ςε κλειςτό φάκελο
με τθν ζνδειξθ «Τραπεηικι Κατάκεςθ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ» αναγράφοντασ τον κωδικό
του διαγωνιςμοφ, εντόσ του οριηόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ πριν τθ διεξαγωγι του
διαγωνιςμοφ.
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10. Μετά τθν διακρίβωςθ παραλαβισ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και τθν
πιςτοποίθςθ καταβολισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο Χριςτθσ ι ο Μεςίτθσ λαμβάνει e-mail από
τον διαχειριςτι του ιςτότοπου με το οποίο ενθμερϊνεται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον
διαγωνιςμό. Εάν είναι θ πρϊτθ φορά που ςυμμετζχει ςε διαγωνιςμό του ιςτότοπου κα λάβει
επίςθσ και τουσ κωδικοφσ ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ. Οι κωδικοί ςυμμετοχισ είναι δυνατόν
να αλλάηουν για λόγουσ αςφαλείασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ
1. Στουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» κακ’ενόσ ακινιτου, οι οποίοι ευρίςκονται αναρτθμζνοι ςτθν
ςελίδα του ακινιτου (Αρχικι Σελίδα > Τα Ακίνθτα > {αναηιτθςθ και επιλογι του ακινιτου} >
Ρλθροφορίεσ Ακινιτου), ορίηονται τα εξισ:
i.
Το Είδοσ του διαγωνιςμοφ. Ο ςυνικθσ τφποσ διαγωνιςμοφ είναι Ανοικτοφ Τφπου
(Standard Type Auction): οι ςυμμετζχοντεσ προςφζρουν ςυνεχϊσ τιμζσ μεγαλφτερεσ
από τθν αμζςωσ προθγοφμενθ προςφορά ζωσ τον χρόνο κλειςίματοσ του διαγωνιςμοφ.
ii.
Ο Χρόνοσ Ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ.
iii.
Ο Χρόνοσ Λιξθσ του διαγωνιςμοφ.
iv.
Η Τιμι Εκκίνθςθσ του διαγωνιςμοφ.
v.
Το Βιμα του διαγωνιςμοφ: θ ελάχιςτθ αφξθςθ κάκε νζασ προςφοράσ από τθν
προθγοφμενθ.
2. Ο Χριςτθσ ι Μεςίτθσ που ζχει λάβει με e-mail από τον διαχειριςτι του ιςτότοπου επιβεβαίωςθ
ςυμμετοχισ ςε ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό, ειςζρχεται ςτθν ςελίδα ειςαγωγισ προςφορϊν, κατά
τθν διάρκεια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με τα εξισ βιματα:
i.
Ειςζρχεται ςτον ιςτότοπο ωσ Μζλοσ (Αρχικι Σελίδα > Είςοδοσ).
ii.
Επιλζγει από τθν Αρχικι Σελίδα «Ρροςφορά ςε Ανοικτό Διαγωνιςμό». Εναλλακτικά
επιλζγει «Ρροςφορά ςε Ανοικτό Διαγωνιςμό» και από τθν ςελίδα του ακινιτου.
iii.
Μετά τθν επιλογι αυτι ειςζρχεται ςε ςελίδα όπου του ηθτοφνται οι κωδικοί ςυμμετοχισ
ςτουσ διαγωνιςμοφσ. Μόλισ τουσ ειςάγει μεταφζρεται ςε ςελίδα όπου φαίνεται ο
διαγωνιςμόσ ι οι διαγωνιςμοί ςτουσ οποίουσ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ.
iv.
Επιλζγει τον διαγωνιςμό όπου επικυμεί να προςφζρει και ειςζρχεται ςτθν ςελίδα των
προςφορϊν όπου μπορεί να ειςαγάγει τθν προςφορά του.
v.
Στθν ςελίδα των προςφορϊν φαίνεται θ τελευταία προςφορά.
3. Σε κάκε διαγωνιςμό κα αναγράφεται ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου εάν υπάρχει θ
«Δυνατότθτα Επιλογισ Αυτόματθσ Επζκταςθσ του Χρόνου Κλειςίματοσ του Διαγωνιςμοφ» (AutoExtend Anti-Sniping). Σε περιπτϊςεισ πολλϊν προςφορϊν τα τελευταία λεπτά κα υπάρχει θ
δυνατότθτα αυτόματθσ μικρισ επζκταςθσ του χρόνου κλειςίματοσ του διαγωνιςμοφ ζτςι ϊςτε
να μθν παρουςιάηεται το φαινόμενο ζνασ Χριςτθσ ι Μεςίτθσ να κερδίηει τον διαγωνιςμό
προςφζροντασ τθν ελάχιςτα επιτρεπόμενθ αφξθςθ προςφοράσ τα τελευταία λεπτά. Η επζκταςθ
κα γίνεται αυτόματα ςφμφωνα με προκακοριςμζνο αρικμό προςφορϊν ςε ζνα
προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα και με προκακοριςμζνο χρόνο επζκταςθσ που κα
κακορίηονται ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου.
4. Σε κάκε διαγωνιςμό κα αναγράφεται ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου εάν υπάρχει θ
«Δυνατότθτα Επιλογισ Ανϊτατθσ Τιμισ Ρροςφοράσ» (Proxy Bidding). Η δυνατότθτα αυτι
επιτρζπει ςτουσ Χριςτεσ ι Μεςίτεσ να ορίςουν τθν μζγιςτθ τιμι που είναι διατεκειμζνοι να
προςφζρουν ςε ζναν διαγωνιςμό. Πταν κάποιοσ Χριςτθσ ι Μεςίτθσ ζχει ενεργοποιιςει αυτι
τθν δυνατότθτα, το ςφςτθμα αυτόματα κα προςφζρει τιμζσ ίςεσ με τθ τελευταία προςφορά ςυν
το Βιμα του διαγωνιςμοφ υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ νζα τιμι δεν υπερβαίνει τθν ανϊτατθ
οριςκείςα τιμι από αυτόν. Η ανϊτατθ τιμι προςφοράσ δεν φαίνεται από τουσ άλλουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό.
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5. Μία ι δφο θμζρεσ πριν τθν διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ που ζχουν λάβει email επιβεβαίωςθσ ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμό εκπαιδεφονται ςε δοκιμαςτικό διαγωνιςμό,
επιλφονται τθλεφωνικά όλεσ οι απορίεσ τουσ και απαντϊνται όλεσ οι ερωτιςεισ τουσ.
6. Σε κάκε διαγωνιςμό κα αναγράφεται ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου ο τρόποσ
επιλογισ του αναδόχου. Ο ςυνικθσ ανάδοχοσ ςε διαγωνιςμό Ανοικτοφ Τφπου είναι ο
ςυμμετζχων που προςζφερε τθν υψθλότερθ τιμι (πλειοδότθσ).
7. Μετά τθν λιξθ του διαγωνιςμοφ αποςτζλλεται ςε όλουσ όςοι ςυμμετείχαν ςτον διαγωνιςμό θ
ςειρά κατάταξθσ με e-mail.
8. Σε κάκε διαγωνιςμό κα αναγράφεται ςτουσ «Προυσ Διαγωνιςμοφ» του ακινιτου εάν υπάρχει
δυνατότθτα υποβολισ ενςτάςεων και θ ςχετικι διαδικαςία.
9. Η υποβολι και θ ζγκριςθ Αίτθςθσ Συμμετοχισ δεν ςυνεπάγεται υποχρζωςθ υποβολισ
προςφοράσ ςτον αντίςτοιχο διαγωνιςμό.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
*Ημερομθνία+
Ρροσ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. («Ταμείο»)
Ο κάτωκι υπογράφων (υπογράφοντεσ) *●+, του *●] (ονοματεπώνυμο πατρόσ) και τθσ
(ονοματεπώνυμο μθτρόσ), κάτοχοσ του *●] (χώρα) διαβατθρίου αρ. *●+ εκδοκζντοσ από *●]
(αρχι που εξζδωςε το διαβατιριο) τθν *●] (θμερομθνία ζκδοςθσ διαβατθρίου), [●] (χώρα)
υπικοοσ, γεννθκείσ ςτ.. *●] (τόποσ γζννθςθσ, πόλθ και χώρα) τθν *●] (θμερομθνία γζννθςθσ),
κάτοικοσ *●] (χώρα-πόλθ-οδόσ-ταχυδρομικόσ κώδικασ) [ςε περίπτωςθ νομικοφ προςώπου:
ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτά μου ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου υπό τθν
επωνυμία *●+, που εδρεφει ςτθν *●] (χώρα-πόλθ-οδόσ-ταχυδρομικόσ κώδικασ), με *●]
αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου *●+ και αρικμό μθτρϊου εταιρειϊν *●+, δια του παρόντοσ
δθλϊνω ςε ςχζςθ με τθν υποβολι Ρροςφοράσ ςτον διαγωνιςμό που προκιρυξε το Ταμείο
για τθν αγορά του ακινιτου ςτο *●+ (ο «Διαγωνιςμόσ») ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που
κακορίηονται ςτθν Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ με θμερομθνία *●+ που εξζδωςε το Ταμείο (θ
«Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ»), ότι:
Σιμερα εγϊ προςωπικά / το νομικό πρόςωπο, το οποίο εκπροςωπϊ πλθρϊ/εί τισ
προχποκζςεισ που τίκενται ςτθν παράγραφο 4 τθσ Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ, ιτοι:
(i) Δεν υφίςταται εισ βάροσ εμοφ προςωπικά *για νομικά πρόςωπα: ωσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του άνω νομικοφ προςϊπου *●+ καταδικαςτικι απόφαςθ οφτε ζχει
διεξαχκεί ζρευνα από τισ αρχζσ του τόπου κατοικίασ μου ι οπουδιποτε αλλοφ, για
οποιοδιποτε από τα παρακάτω αδικιματα:
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 2 τθσ Απόφαςθσ
Ρλαιςίου του Συμβουλίου 2008/841/ ΚΕΡΡΑ τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008 για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ςελίδα
42).
Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ Ρράξθσ του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 (1) τθσ Κοινισ Δράςθσ
98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου.
Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995,
ςελίδα 48).
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο
άρκρο 1 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ ιςχφει.
Για οποιοδιποτε από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεωκοπίασ.

(ii) Εγϊ προςωπικά *για νομικά πρόςωπα: ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του άνω νομικοφ
προςϊπου *●] δθλϊνω ότι το άνω νομικό πρόςωπο+ δεν τελϊ/εί υπό πτϊχευςθ,
εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι παφςθ
δραςτθριοτιτων ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια
διαδικαςία προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ εμοφ/του άνω
νομικοφ προςϊπου.
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(iii) Δεν ζχει κινθκεί εναντίον εμοφ προςωπικά *για νομικά πρόςωπα: ωσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του άνω νομικοφ προςϊπου *●+ δθλϊνω ότι δεν ζχει κινθκεί εισ βάροσ του
άνω νομικοφ προςϊπου+ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ εμοφ/του άνω νομικοφ
προςϊπου.
(iv) Εγϊ προςωπικά *για νομικά πρόςωπα: ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του άνω νομικοφ
προςϊπου *●+ δθλϊνω ότι εάν ανακθρυχκϊ / το άνω νομικό πρόςωπο ανακθρυχκεί
πλειοδότθσ, κα προςκομίςω/ει τα πιςτοποιθτικά που απαρικμοφνται υπό 7.3 ςτθν
Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ
ειδοποίθςθσ του Ταμείου.
(v) Εχω πλιρωσ ενθμερωκεί και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ
Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ, ζχω λάβει υπ’όψιν μου το Ρλθροφοριακό Υλικό και ζχω
διενεργιςει επαρκι, κατά τθν κρίςθ μου, ανεξάρτθτο ζλεγχο του Ρεριουςιακοφ
Στοιχείου, θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μου είναι τζςςερεισ (4) μινεσ από τθν τελικι
θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν δυνάμενθ να παρατακεί μονομερϊσ από το
Ταμείο, όπωσ προβλζπεται ςτθν Ρρόςκλθςθ Συμμετοχισ.
(vi) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.

Υπό τθν ιδιότθτα του __________________________*κζςθ+

Εξουςιοδοτθμζνοσ να υπογράφει τθν παροφςα Διλωςθ για ________________ *επωνυμία+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΡΟΣ: Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ Δθμοςίου («ΤΑΙΡΕΔ»)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ………… ………ΓΙΑ ΠΟΟ € ………………..
(τόποσ, θμερομθνία)
Με τθν παροφςα επιςτολι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ του
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο ι επωνυμία και διεφκυνςθ Συμμετζχοντοσ) για χρθματικό ποςό
………………………… (………………….. €). Στο ωσ άνω χρθματικό ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ
για τθ ςυμμετοχι ςτθν ανοιχτι διαδικαςία του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ τθσ
……………………. (θμερομθνία διεξαγωγισ) και για κάκε αναβολι τθσ διαδικαςίασ αυτισ, για
τθν αγοραπωλθςία του ακινιτου ……………………. Η εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ του
υπζρ οφ θ εγγφθςθ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό, κακ’ όλο το
χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ
να ερευνθκεί το νόμιμο ι βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ, παραιτοφμενοι ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ
του ευεργετιματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ
όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ, ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν, και ιδιαίτερα
οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 856, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ
Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματά μασ που τυχόν απορρζουν από τα ανωτζρω άρκρα.
Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, ενζργεια ι
ςυγκατάκεςθ του υπζρ οφ θ παροφςα εγγφθςθ οφτε κα λθφκεί υπόψθ τυχόν ζνςταςθ ι
επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτοφ ςε διαιτθςία ι ςτα αρμόδια δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
Η παροφςα εγγφθςι μασ εκδίδεται βάςει τθσ από ____ Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ του
ΤΑΙΡΕΔ. Ιςχφει μζχρι να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ι μζχρισ ότου
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπ' όψιν εγγφθςθ και, ςε
κάκε περίπτωςθ, για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν1 από τθν θμερομθνία λιξεωσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι μζχρι τθν ______, μετά τθν πάροδο τθσ
οποίασ και εφόςον εν τω μεταξφ δεν μασ κοινοποιιςετε ζγγραφθ διλωςι ςασ περί
καταπτϊςεωσ τθσ εγγυιςεωσ, απαλλαςςόμαςτε από κάκε υποχρζωςι μασ από τθν
παροφςα εγγυθτικι επιςτολι.
Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα ΝΡΔΔ και ςτα ΝΡΙΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
παροφςασ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ.
Για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει από τθν παροφςα, αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια των
Ακθνϊν και εφαρμοςτζο Δίκαιο το Ελλθνικό.
1

Ελάχιςτθ διάρκεια τεςςάρων (4) μθνών, παρατεινόμενθ μονομερώσ από το ΤΑΙΠΕΔ για δφο (2) ακόμθ μινεσ. Συνιςτάται να
προβλζπεται διάρκεια ζξι (6) μθνών εξαρχισ ώςτε να αποφεφγεται θ διαδικαςία παράταςθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ, εφ’όςον και όταν αυτό χρειαςτεί κατόπιν αιτιματοσ του ΤΑΙΠΕΔ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΝΑΛΛΑΓΗ
ΡΟΣ: Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ Δθμοςίου («ΤΑΙΡΕΔ»)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ………… ………ΓΙΑ ΠΟΟ € ………………..
(τόποσ, θμερομθνία)
Με τθν παροφςα επιςτολι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ του
………………………….…………………………………………………………………………………………
(Ονοματεπώνυμο ι επωνυμία και διεφκυνςθ Πλειοδότθ) για χρθματικό ποςό
………………………… (………………….. €). Στο ωσ άνω χρθματικό ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ
για τθν ςυμμετοχι ςτθν ανοιχτι διαδικαςία του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ τθσ
……………………. (θμερομθνία διεξαγωγισ) για τθν αγοραπωλθςία του ακινιτου …………………….
Η εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ οφ θ εγγφθςθ που απορρζουν από τθν
ανάδειξι του ωσ Ρλειοδότθσ ςτον διαγωνιςμό, κακ’ όλο το χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ, χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ
να ερευνθκεί το νόμιμο ι βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ, παραιτοφμενοι ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ
του ευεργετιματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ
όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ, ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν, και ιδιαίτερα
οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 - 856, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ
Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματά μασ που τυχόν απορρζουν από τα ανωτζρω άρκρα.
Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, ενζργεια ι
ςυγκατάκεςθ του υπζρ οφ θ παροφςα εγγφθςθ οφτε κα λθφκεί υπόψθ τυχόν ζνςταςθ ι
επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτοφ ςε διαιτθςία ι ςτα αρμόδια δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
Η παροφςα εγγφθςι μασ εκδίδεται βάςει τθσ από ____ Ρρόςκλθςθσ Συμμετοχισ και τθσ
υπ’αρ. ___ Απόφαςθσ ςτου ΔΣ του ΤΑΙΡΕΔ περί ανάδειξθσ του υπζρ ου θ εγγφθςθ
Ρλειοδότθ. Ιςχφει μζχρι να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ι μζχρισ
ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπ' όψιν εγγφθςθ και, ςε
κάκε περίπτωςθ, για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από ςιμερα, ιτοι μζχρι τθν __, μετά
τθν πάροδο τθσ οποίασ και εφόςον εν τω μεταξφ δεν μασ κοινοποιιςετε ζγγραφθ διλωςι
ςασ περί καταπτϊςεωσ τθσ εγγυιςεωσ, απαλλαςςόμαςτε από κάκε υποχρζωςι μασ από
τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι.
Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ
ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα ΝΡΔΔ και ςτα ΝΡΙΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
παροφςασ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ.
Για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει από τθν παροφςα, αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια των
Ακθνϊν και εφαρμοςτζο Δίκαιο το Ελλθνικό.
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