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ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. 

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 

 

Απαντήςεισ ςε διευκρινιςτικά ερωτήματα υποψήφιων επενδυτϊν ςχετικά με την Πρόςκληςη Εκδήλωςησ 

Ενδιαφζροντοσ για την αξιοποίηςη ακινήτου ςτην περιοχή Παλιουρίου Χαλκιδικήσ. 

 

 

A/A  Παρα -

πομπή  

Ερϊτηςη Απάντηςη 

1  Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί αν το Ξενία του 
Ακινιτου είναι διατθρθτζο. 

Σφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. 
ΥΡΡΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/75379/2055/19.09.2008 
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ (ΦΕΚ 
ΑΑΡ 449/15.10.2008), το Ξενία ζχει 
χαρακτθριςκεί ωσ μνθμείο.  

2  Από το Ρροοίμιο τθσ Ρρόςκλθςθσ προκφπτει ότι ςτθν 
παροφςα φάςθ το Ακίνθτο δεν ζχει μεταβιβαςκεί 
ακόμθ ςτο Ταμείο. Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί ςε 
ποια φάςθ βρίςκεται θ διαδικαςία μεταβίβαςθσ του 
Ακινιτου ςτο Ταμείο.  

Είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία μεταβίβαςθσ 
του Ακινιτου ςτο ΤΑΙΡΕΔ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 3986/2011. 

3  Σφμφωνα με το ίδιο Ρροοίμιο το Ταμείο κα 
μεταβιβάςει τισ μετοχζσ τθσ εταιρείασ που κα ςυςτιςει 
ςτον Επιλεγζντα Επενδυτι. Ραρακαλοφμε να 
διευκρινιςτεί αν θ πρόκεςθ του Ταμείου είναι να 
μεταβιβάςει το 100% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ αυτισ 
ςτον Επιλεγζντα Επενδυτι. 

Ρρόκεςθ του Ταμείου είναι να μεταβιβάςει 
το 100% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ αυτισ 
ςτον Επιλεγζντα Επενδυτι. 

4  Επίςθσ, ςτο Ρροοίμιο αναφζρεται ότι το Ταμείο κα 
μεταβιβάςει δικαιϊματα κυριότθτασ ςε ςυγκεκριμζνο 
τμιμα του Ακινιτου και δικαίωμα επιφάνειασ όςο 
αφορά ςτο τμιμα του Ακινιτου που περιλαμβάνει τθ 
ξενοδοχειακι μονάδα.  
Εκτόσ κι αν το υφιςτάμενο Ξενία είναι διατθρθτζο, 
παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι θ διάταξθ αυτι δεν 
αναφζρεται υποχρεωτικά ςτθν υφιςτάμενθ 
ξενοδοχειακι μονάδα αλλά ςτθν ξενοδοχειακι μονάδα 
που κα προκφψει από το επιχειρθματικό ςχζδιο του 
επιλεγζντοσ επενδυτι και ότι ο επιλεγείσ Επενδυτισ κα 
είναι ελεφκεροσ να χωροκετιςει το Ακίνθτο, όπωσ 
επικυμεί ο ίδιοσ, θ δε χωροκζτθςθ που κα επιλζξει κα 
είναι αυτι που κα αποτυπωκεί και ςτο τελικό ΕΣΧΑΔΑ 
που κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ. 

Θα παραχωρθκεί κυριότθτα ςτο τμιμα του 
ακινιτου με τισ παρακεριςτικζσ κατοικίεσ 
και επιφάνεια ςτο τμιμα του Ακινιτου με 
τθν ξενοδοχειακι μονάδα, υφιςτάμενθ ι 
νζα κατ’ επζκταςθ. 

5  Στο κεφάλαιο ΙΙΙ αναφζρεται ότι το Ακίνθτο ζχει 
ακτογραμμι περίπου 1.300 μ. Ωςτόςο, ςτθν 
Ρρόςκλθςθ δεν γίνεται απευκείασ αναφορά ςε πικανι 
παραχϊρθςθ του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ ςφμφωνα 
με τον άρκρο 14Α του Ν. 3986/2011. 
Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί αν θ αναφορά ςτθν 
Ρρόςκλθςθ ότι «θ αξιοποίθςθ του Ακινιτου κα λάβει 
χϊρα μζςω τθσ διαδικαςίασ πολεοδομικισ ωρίμανςθσ 
που περιγράφεται ςτα Άρκρα 10 επ. του Ν. 3986/2011» 

Η παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ αιγιαλοφ και 
παραλίασ μπορεί να λάβει χϊρα ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του Ν. 3986/2011 (Αρ. 14) 
και με τθν καταβολι του ςχετικοφ 
ανταλλάγματοσ. 
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περιλαμβάνει και τθν δυνατότθτα τθσ παραχϊρθςθσ 
του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ κατά το άρκρο 14Α του 
Ν. 3986/2011 και αν κα υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ 
δεφτερθ φάςθ τθσ διαδικαςίασ. 

6  Στο κεφάλαιο ΙΙΙ αναφζρεται ότι το ΕΣΧΑΔΑ κα ζχει 
εγκρικεί ζωσ τθν οικονομικι ολοκλιρωςθ τθσ 
Συναλλαγισ. 
Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι είναι ςτισ 
προκζςεισ του Ταμείου να υπάρχει ζνα αρχικό ςχζδιο 
του ΕΣΧΑΔΑ προ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
προςφοράσ, προκειμζνου ο Υποψιφιοσ Επενδυτισ να 
ςυντάξει το επιχειρθματικό του ςχζδιο αναλόγωσ. 

Το ΕΣΧΑΔΑ είναι υπό εκπόνθςθ και ςχζδιό 
του κα είναι διακζςιμο ςτο VDR που κα 
λειτουργιςει, κατά τθ Β’ φάςθ τθσ 
Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ. 

7  Σφμφωνα με το άρκρο 1.1.α του Κεφαλαίου IV 
επιτρζπεται ςε φυςικό/νομικό πρόςωπο που υπζβαλε 
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ να ςυςτιςει προ τθσ 
υποβολισ τθσ δεςμευτικισ οικονομικισ προςφοράσ 
του ζνωςθ προςϊπων. Επίςθσ, ςτθν παρ. (iv) του ιδίου 
άρκρου προβλζπονται αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ ζνωςθσ 
προςϊπων. Ρουκενά ςτθν Ρρόςκλθςθ ωςτόςο, δεν 
προβλζπεται θ δυνατότθτα αλλαγϊν κατά τθ δεφτερθ 
φάςθ ςτο πρόςωπο των μεμονωμζνων Υποψθφίων. 
 
Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι πζραν τθσ 
ςφςταςθσ ζνωςθσ προςϊπων επιτρζπεται κατά τθ 
δεφτερθ φάςθ και οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ 
μετοχικι ςφνκεςθ του προεπιλεγζντοσ υποψθφίου. Ζτι 
περεταίρω, παρακαλοφμε να ςυμπλθρωκεί ότι είναι 
δυνατι πζραν τθσ αλλαγισ μεμονωμζνου Υποψθφίου 
ςε ζνωςθ προςϊπων και αλλαγι ςτο ίδιο το πρόςωπο 
μεμονωμζνου Υποψθφίου, όταν αυτι είναι 
δικαιολογθμζνθ και εξακολουκοφν να καλφπτονται 
πλιρωσ όλα τα κριτιρια προεπιλογισ (όπωσ π.χ. ςτθν 
περίπτωςθ αντικατάςταςθσ για λόγουσ 
χρθματοοικονομικοφσ κυγατρικισ που βαςίηεται ςτισ 
οικονομικζσ δυνατότθτεσ τθσ μθτρικισ τθσ με άλλθ 
κυγατρικι τθσ ίδιασ μθτρικισ. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1.1(β)(iv) του 
Κεφαλαίου IV τθσ Ρρόςκλθςθσ, αλλαγζσ ςτθ 
ςφνκεςθ μιασ ζνωςθσ προςϊπων (είτε με 
ζξοδο υφιςτάμενων μελϊν είτε με είςοδο 
νζων μελϊν) κακϊσ και αλλαγζσ ςτθν 
κατανομι των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ 
μεταξφ των μελϊν μιασ ζνωςθσ προςϊπων 
επιτρζπεται να γίνουν κατά το χρονικό 
διάςτθμα μετά τθ λιξθ τθσ Α’ Φάςθσ και 
μζχρι τθν υποβολι των δεςμευτικϊν 
προςφορϊν, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ 
παραγράφου 1.1(α) τθσ Ρρόςκλθςθσ, 
κατόπιν ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ και ζγκριςθσ 
του Ταμείου. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, θ 
ζνωςθ προςϊπων κα πρζπει να ςυνεχίηει να 
πλθροί τα Χρθματοοικονομικά Κριτιρια 
Ρροεπιλογισ που τίκενται ςτθν παράγραφο 
2.1, λαμβανομζνθσ υπόψθ των νζασ 
ςφνκεςθσ τθσ ζνωςθσ προςϊπων, κάκε δε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ να πλθροί τα Κριτιρια 
Ρροςωπικισ Κατάςταςθσ, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτθν Ρρόςκλθςθ. 
Αλλαγι ςε μεμονωμζνο Υποψιφιο μπορεί 
να προκφψει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Β’ 
Φάςθσ τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ και 
ςυγκεκριμζνα κατά το ςτάδιο τθσ 
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ ςτθ λογικι τθσ 
δθμιουργίασ SPV από Επιλεγζντα Επενδυτι. 

8  Στο άρκρο 1.1.β (ii) του Κεφαλαίου IV αναφζρεται ότι 
ςτον Επικεφαλι τθσ ζνωςθσ προςϊπων κα πρζπει να 
«…. ανατεκεί ο ζλεγχοσ τθσ Εταιρείασ…» Ραρακαλοφμε 
να διευκρινιςτεί θ «Εταιρεία» ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο. Αναφζρεςτε ςτθν εταιρεία που κα ςυςτιςει το 
Ταμείο ι τθν ζνωςθ προςϊπων; 

Αναφζρεται ςτθν ζνωςθ προςϊπων. 

9  Σφμφωνα με τθν παρ. γ. του άρκρου 1 του κεφαλαίου 
IV τθσ Ρρόςκλθςθσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα που 
είναι κάτοικοι/εδρεφουν ι ζχουν τθν καταςτατικι ι τθν 
πραγματικι ζδρα τουσ ι είναι εγκαταςτθμζνα ςε 
υψθλοφ κινδφνου και μθ ςυνεργάςιμα εδάφθ, όπωσ 
αυτά εκάςτοτε κακορίηονται από τθν Ομάδα 

Επιτρζπεται θ άμεςθ ι/και θ ζμμεςθ 
ςυμμετοχι προςϊπων που εδρεφουν ςε μθ 
ςυνεργαηόμενα εδάφθ όταν «το εν λόγω 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο, είναι μζτοχοσ ι 
μζλοσ (ακόμθ και πλειοψθφϊν) Υποψθφίου, 
που ζχει ιδρυκεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 



3 / 5 

 

A/A  Παρα -

πομπή  

Ερϊτηςη Απάντηςη 

Χρθματοοικονομικισ Δράςθσ (…) «δεν μποροφν να 
ςυμμετζχουν μεμονωμζνα ςτθ Διαδικαςία Απόκτθςθσ. 
Επίςθσ, τα εν λόγω φυςικά και νομικά πρόςωπα, …. δεν 
μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ Διαδικαςία Απόκτθςθσ 
οφτε ωσ μζτοχοι ι μζλθ, οφτε ωσ μζτοχοι ι μζλθ 
μετόχων ι μελϊν Ενδιαφερομζνου. Τα ανωτζρω δεν 
εφαρμόηονται, εάν το εν λόγω φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο, είναι μζτοχοσ ι μζλοσ (ακόμθ και 
πλειοψθφϊν) Ενδιαφερόμενου, που ζχει ιδρυκεί 
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία κράτουσ-μζλουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ("ΕΕ") ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ("ΕΟΧ") και ζχει τθν καταςτατικι 
του ζδρα, τθν κεντρικι και διοικθτικι ι κφρια 
εγκατάςταςι του εντόσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι του 
Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ 
("ΟΟΣΑ").»  
Ραρακαλοφμε να επιβεβαιϊςετε δυνάμει των ανωτζρω 
ότι απαγορεφεται απολφτων θ άμεςθ ςυμμετοχι ςτθ 
διαδικαςία των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν εν 
λόγω παράγραφο, ενϊ επιτρζπεται θ ζμμεςθ 
ςυμμετοχι τουσ, με τθ ςφςταςθ π.χ. μιασ ακόμθ και 
κατά 100% κυγατρικισ τουσ εταιρείασ εντόσ των Ε.Ε. 
/Ε.Ο.Χ/ΟΟΣΑ. Ραρακαλοφμε να διευκρινιςτεί 
περεταίρω εάν θ προεκτεκείςα εξαίρεςθ καταλαμβάνει 
και τθν περίπτωςθ διάκεςθσ από μθτρικι εταιρεία 
οικονομικϊν πόρων προσ τθ κυγατρικι τθσ, ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. α του άρκρου 2.1 του 
κεφαλαίου 4 τθσ Ρρόςκλθςθσ.  

κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
("ΕΕ") ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου ("ΕΟΧ") και ζχει τθν καταςτατικι του 
ζδρα, τθν κεντρικι και διοικθτικι ι κφρια 
εγκατάςταςι του εντόσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι 
του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ 
& Ανάπτυξθσ ("ΟΟΣΑ").»  
 

10  Σφμφωνα με τθν παρ. γ’ του άρκρου 2.1 του Κεφαλαίου 
IV κάκε Υποψιφιοσ κα πρζπει να υποβάλει επιςτολι 
από τράπεηα που να επιβεβαιϊνει τθν φερεγγυότθτα 
και τθ ςυνολικι οικονομικι κατάςταςι του. 
Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι ςτθν περίπτωςθ 
υποψθφίου που βαςίηεται ςτθν χρθματοοικονομικι 
ικανότθτα τθσ μθτρικισ του εταιρείασ θ ςυγκεκριμζνθ 
επιςτολι κα επιβεβαιϊνει κατά βάςθ τθν 
φερεγγυότθτα και τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ 
μθτρικισ, αναφερόμενθ φυςικά ςτθν κυγατρικι, με 
ζνα λεκτικό π.χ. που κα ζχει ωσ εξισ: «Μετά από 
αίτθμα που μασ υποβλικθκε από τθν εταιρεία ---, που 
εδρεφει --- και τθ κυγατρικι αυτισ ---, που εδρεφει ---, 
κα κζλαμε να βεβαιϊςουμε ότι οι άνωκεν εταιρείεσ 
ςυνεργάηονται με τθν Τράπεηά μασ και θ μζχρι ςιμερα 
ςυναλλακτικι τουσ ςυμπεριφορά κρίνεται 
ικανοποιθτικι». 

Επιβεβαιϊνεται. 

11  Αντιλαμβανόμαςτε ότι ςτο Κεφάλαιο VI γίνεται 
διάκριςθ μεταξφ των δθλϊςεων που κα πρζπει να 
περιλαμβάνονται ςτο ίδιο ζγγραφο τθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ και των λοιπϊν εγγράφων που 
χαρακτθρίηονται ωσ Συνοδευτικά Ζγγραφα. Ωςτόςο 
ςτθν παράγραφο (iii) του άρκρου 1.α του κεφαλαίου 
αυτοφ, που αφορά τισ δθλϊςεισ ςχετικά με τθν 

Επιβεβαιϊνουμε τθν κατανόθςι ςασ. 
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προςωπικι κατάςταςθ των υποψθφίων αναφζρεται ωσ 
αναγκαία διλωςθ θ « … απόφαςθ του Υποψθφίου 
ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του ςτθ Διαγωνιςτικι 
Διαδικαςία και, ςτθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων ι 
ζνωςθσ προςϊπων, ακριβζσ αντίγραφο τθσ απόφαςθσ 
του αρμόδιου εταιρικοφ οργάνου…». 
Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι αρκεί θ μνεία τθσ εν 
λόγω απόφαςθσ ςτο ζγγραφο τθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ και το ηθτθκζν ακριβζσ αντίγραφο κα 
προςκομιςκεί αυτοτελϊσ ωσ Συνοδευτικό Ζγγραφο. 

12  Στθν παρ. VI.1.α. (ν) ηθτείται μαηί με τον διοριςμό του 
αντικλιτου και ζνασ κατάλογοσ «.. με τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ όλων των οικονομικϊν, νομικϊν και 
άλλων επαγγελματικϊν ςυμβοφλων, που ο Υποψιφιοσ 
ιδθ χρθςιμοποιεί ι προτίκεται να χρθςιμοποιιςει.». 
Αδυνατοφμε να κατανοιςουμε το λόγο για τον οποίο 
ηθτείται θ αναφορά των ςυμβοφλων των υποψθφίων ς’ 
αυτι τθ φάςθ και μάλιςτα κα πρζπει να δοκοφν και 
ςτοιχεία επικοινωνίασ μαηί τουσ. Οφτωσ ι άλλωσ, με 
δεδομζνο το χρονικό βάκοσ τθσ Διαδικαςίασ αλλά και 
τισ ςοβαρότατεσ διαφορζσ ωσ προσ τθ φφςθ τθσ 
πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ φάςθσ αυτισ (όπου κα 
χρειαςτοφν ειδικοί τεχνικοί προσ τθ φφςθ τθσ πρϊτθσ 
και τθσ δεφτερθσ φάςθσ αυτισ (όπου κα χρειαςτοφν 
ειδικοί τεχνικοί ςφμβουλοι κ.λ.π.), κεωροφμε εντελϊσ 
αδφνατο να αναφερκοφν από τϊρα τα ςτοιχεία των 
ςυμβοφλων που κα τυχόν κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο 
μζλλον. Ωσ εκ τοφτου παρακαλοφμε να αφαιρεκεί θ 
ςχετικι αναφορά και να εξαλειφκεί θ ςχετικι 
υποχρζωςθ, ειδάλλωσ να επιβεβαιωκεί τουλάχιςτον 
ότι αρκεί θ αναφορά ςτθν Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ 
ςτα ςτοιχεία των τυχόν ςυμβοφλων που 
χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν πρϊτθ φάςθ. 

Δεν υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ των 
ςχετικϊν ςτοιχείων, αν ο Υποψιφιοσ δεν το 
επικυμεί ι αυτοί δεν ζχουν ακόμθ 
διοριςκεί.  

13  Σφμφωνα με τθν παρ. (ii) του άρκρου 2.1.α του 
Κεφαλαίου VI ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα πρζπει να 
περιλαμβάνεται και ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν 
ιςχφουςα εκπροςϊπθςθ του νομικοφ προςϊπου 
νόμιμα κεωρθμζνο εντόσ των τελευταίων (3) μθνϊν 
από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι άλλο αρμόδιο 
πρόςωπο ι ςυμβολαιογράφο. 
Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι ςε περίπτωςθ 
πρόςφατθσ εκλογισ νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου 
υποψιφιασ ανϊνυμθσ εταιρείασ, για τθν οποία θ 
αρμόδια αρχι δεν ζχει προχωριςει ακόμθ ςτθ ςχετικι 
δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ οφτε ςτθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ 
ανακοίνωςθσ, αρκεί θ υποβολι αντιγράφων των 
ςχετικϊν πρακτικϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ περί 
εκλογισ νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του νζου 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ αυτοφ ςε 
ςϊμα, κεωρθμζνων από το αρμόδιο πρόςωπο κατά 
του Ν. 2190/1920 ςε ςυνδυαςμό με αντίγραφο τθσ 
αίτθςθσ του Υποψθφίου προσ τθν αρμόδια υπθρεςία 

Επιβεβαιϊνουμε τθν κατανόθςι ςασ όςον 
αφορά το πρϊτο ςκζλοσ του ερωτιματοσ 
ςασ. 
Πςον αφορά ςτο δεφτερο ςκζλοσ, δεν 
απαιτείται θ προςκόμιςθ του ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ του Υποψιφιου παρά μόνον 
αν αυτι είναι απαραίτθτθ ςτα πλαίςια τθσ 
απόδειξθσ τθσ νομιμοποίθςθσ αυτοφ. 
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για τθν καταχϊρθςθ των εγγράφων αυτϊν και τον 
αρικμό πρωτοκόλλου τθσ εν λόγω αίτθςθσ. Ερωτάται 
επίςθσ εάν απαιτείται θ υποβολι του ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ του Υποψθφίου, νομίμωσ κεωρθμζνου 
από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι και θ υποβολι 
των ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί οι 
τροποποιιςεισ αυτοφ. 

14  Ερωτάται ποια θμερομθνία πρζπει να φζρει θ 
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παραγράφου (iii) του άρκρου 
2.1.1. του Κεφαλαίου VI. 

Ημερομθνία ευλόγωσ πρόςφατθ προσ τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ. 

15  Σε περίπτωςθ Υποψθφίου που βαςίηεται ςτθν 
οικονομικι δυνατότθτα τθσ μθτρικισ του, 
παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι θ μθτρικι, πζραν 
τθσ δεςμευτικισ επιςτολισ που αναφζρεται ςτθν παρ. 
IV.2.1.α. και των ενοποιθμζνων οικονομικϊν 
καταςτάςεων, που αναφζρονται ςτο άρκρο VI.3, δεν 
οφείλει να υποβάλει άλλα Συνοδευτικά Ζγγραφα, και 
ιδίωσ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο VI.2. όπωσ τισ 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τα λοιπά πιςτοποιθτικά. 

Σφμφωνα και με τθν από 05.03.2013 
αναρτθκείςα απάντθςι μασ ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΤΑΙΡΕΔ, θ μθτρικι εταιρεία 
που κα βεβαιϊςει, με επιςτολι τθσ ότι, 
αναλαμβάνει να υποςτθρίξει οικονομικά τθ 
κυγατρικι τθσ (παράγραφοσ IV 2.1 α), κα 
χρειαςκεί να προςκομίςει πρόςφατο 
πιςτοποιθτικό, το οποίο να πιςτοποιεί τθ 
ςφςταςθ, τθν εγγραφι τθσ ςτθν χϊρα 
ίδρυςθσ, τθν τρζχουςα εγκατάςταςι τθσ και 
τθν φπαρξι τθσ κατά τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ, κακϊσ και 
ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν νόμιμθ 
εκπροςϊπθςι τθσ, νομίμωσ δθμοςιευμζνου 
(εάν ςυντρζχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ) 
(παράγραφοσ VI. 2.1 α (i) (ii)). 

16  Σφμφωνα με το άρκρο VI.3.α. για Υποψθφίουσ 
ειςθγμζνουσ ςε οργανωμζνθ αγορά (χρθματιςτιριο) 
κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ, τθσ ΕΟΧ ι του ΟΟΣΑ, κα 
υποβάλλεται ετιςιο δελτίο τθσ τελευταίασ οικονομικισ 
χριςθσ. 
Ραρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι το ίδιο ζγγραφο 
(αντί των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων) 
αρκεί και για τθν περίπτωςθ Υποψθφίου που βαςίηεται 
ςτθν οικονομικι δυνατότθτα τθσ μθτρικισ του και θ 
μθτρικι του εταιρεία είναι ειςθγμζνθ ςε οικονομικι 
αγορά από τισ ωσ άνω 

Εφόςον θ μθτρικι είναι ειςθγμζνθ εταιρεία, 
μπορεί να υποβάλλει το ετιςιο δελτίο που 
ζχει δθμοςιευκεί, το όποιο φυςικά περιζχει 
τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
τθσ. Η υποχρζωςθ του Υποψθφίου 
(κυγατρικισ) να υποβάλλει τισ δικζσ του 
οικονομικζσ καταςτάςεισ διατθρείται. 

 


