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ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σε συνέχεια της παράτασης της Ημερομηνίας Υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ταμείου στις
30 Σεπτεμβρίου 2020 και με την οποία ορίζεται ως Ημερομηνία Υποβολής η 23η Οκτωβρίου 2020, έως τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) αντί της αρχικώς
ορισθείσας 2ας Οκτωβρίου 2020, διευκρινίζεται ότι θα γίνουν αποδεκτά από το Ταμείο όσα Δικαιολογητικά Έγγραφα φέρουν ημερομηνίες
έκδοσης εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την αρχικώς ορισθείσα Ημερομηνία Υποβολής, ήτοι ημερομηνία έκδοσης από την 2α
Σεπτεμβρίου 2020 και έκτοτε, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ένορκη βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση του
Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Β η ακόλουθη φράση (όπως φαίνεται υπογραμμισμένη κατωτέρω):
«Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που έχουμε υποβάλει μαζί με την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας, είναι αληθή, έγκυρα και ακριβή και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή από την ημερομηνία έκδοσής τους
και δεν έχουμε αποκρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις της
Πρόσκλησης».
CLARIFICATION

Following the extension of the Submission Date of the Expression of Interest, as published on the website of the Fund on 30th September 2020
and according to which the 23rd October 2020 is defined as Submission Date instead of the initially defined date of 2nd October 2020, it is clarified
that any Supporting Documents that have been issued within the deadline of 30 days before the initial Submission Date, namely with issuance
date from the 2nd September 2020 onwards, will be accepted by the Fund, in which case the following phrase (as underlined below) should be
added in the sworn statement / solemn declaration of Statement Template 2 of Annex B:
“All information, statements, declarations, Supporting Documents and other accompanying documents we have submitted together with our
Expression of Interest are true, valid and accurate and there has been no change since their issuance date and we have not concealed any
information related to the Tender Process and the Transaction according to the provisions of the relevant Invitation”.

