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1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Οι όροι µε κεφαλαία στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς έχουν την ακόλουθη 

έννοια: 

«Ακίνητο» σηµαίνει το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 915.099,72 τ.µ., το ευρισκόµενο στη 

θέση «Μετόχι Σταυρονικήτα», εκτός των ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας του ∆ήµου 

Κασσάνδρας, στην περιοχή Σάνη, Νοµού Χαλκιδικής, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνιστά το «Αγρόκτηµα Αγροτικού Σωφρονιστικού 

Καταστήµατος Κασσάνδρας», όπως αυτό αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 04.105.1_YF_PTOP----00 

και µε ηµεροµηνία ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 τοπογραφικό διάγραµµα του Παραρτήµατος 1 και 

αναπτύσσεται ως «Τµήµα Α» και «Τµήµα Β». Ειδικότερα, ως «Τµήµα Α» νοείται η έκταση 

συνολικής επιφάνειας εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα 

τετραγωνικών µέτρων και εβδοµήντα τριών εκατοστών του τετραγωνικού µέτρου (643.259,73 

τ.µ.), όπως αυτή απεικονίζεται ως Τµήµα 1ΙΙΑ της Αρχικής Ιδιοκτησίας (1) στο τοπογραφικό 

διάγραµµα του Παραρτήµατος 1, µε τα στοιχεία 1,Γ,∆,Ε,Ζ,…Ω,Α1,Β1,Γ1,….25,26,27,28, ενώ ως 

«Τµήµα Β», νοείται η έκταση συνολικής επιφάνειας διακοσίων εβδοµήντα ενός χιλιάδων 

οκτακοσίων τριάντα εννέα τετραγωνικών µέτρων και ενενήντα εννέα εκατοστών του 

τετραγωνικού µέτρου (271.839,99 τ.µ.), όπως αυτή απεικονίζεται ως Αρχική Ιδιοκτησία (2) 

στο τοπογραφικό διάγραµµα του Παραρτήµατος 1, µε τα στοιχεία 

1,2,3,4,5,6,7,…,62,63,64,65,66,1. Στα ανωτέρω περιγραφόµενα Τµήµατα Α και Β της 

προαναφερόµενης ευρύτερης εκτάσεως δεν συµπεριλαµβάνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

του Ειδικού Κέντρου Θεραπείας Ουσιοεξαρτωµένων Κρατουµένων Βόρειας Ελλάδας (ΕΚΘΟΚ) 

και οι κτιριακές εγκαταστάσεις αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας (κεντρικό κατάστηµα). Το 

Ταµείο επιφυλάσσεται να προσθέσει ή/και να αφαιρέσει στα ως άνω ακίνητα κτηµατολογικές 

µερίδες ή µέρος αυτών, γνωστοποιώντας τούτο στους Ενδιαφερόµενους Επενδυτές σε εύλογο 

χρόνο πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφοράς. 

«∆ιαγωνισµός» σηµαίνει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του Ακινήτου 

που προκήρυξε το Ταµείο µε τη δηµοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

«∆ικαίωµα Επιφανείας» σηµαίνει το εµπράγµατο δικαίωµα φυσικού ή νοµικού προσώπου, 

που συστήνεται για χρονικό διάστηµα έως 99 έτη να κατασκευάζει κτίσµα σε δηµόσιο κτήµα 

και να ασκεί στο κτίσµα αυτό τις εξουσίες που παρέχει το δικαίωµα της κυριότητας, σύµφωνα 

µε τα άρθρα 18 – 26 του Νόµου 3986/2011, όπως ισχύει. 

 «∆όση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει την εκάστοτε δόση του Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, σε περίπτωση Οικονοµικής Προσφοράς µε Οικονοµικό Αντάλλαγµα που 

καταβάλλεται τµηµατικά.  

«Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει την εγγυητική επιστολή, ύψους 

Ευρώ ενός εκατοµµυρίου (€ 1.000.000), απευθυνόµενη προς το Ταµείο, αρχικής διάρκειας έξι 
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(6) µηνών µε δυνατότητα διαδοχικών παρατάσεων σύµφωνα µε τα όσα θα προβλέπονται στη 

Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, διεπόµενη από το Ελληνικό ∆ίκαιο, η οποία θα παραδοθεί 

από τον Πλειοδότη στο Ταµείο πριν από την υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα 7. 

«Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» σηµαίνει την εγγυητική επιστολή ύψους Ευρώ 

πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000), απευθυνόµενη προς το Ταµείο, αρχικής διάρκειας οκτώ (8) 

µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών και µε δυνατότητα διαδοχικών 

παρατάσεων της ισχύος της έως και την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 3.10.2, διεπόµενη από το Ελληνικό 

∆ίκαιο, η οποία προσκοµίζεται από τους Υποψήφιους σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1.1, 

αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα 4. 

«Εγγυητική Επιστολή Πιστούµενου Τιµήµατος» σηµαίνει την εγγυητική επιστολή 

απευθυνόµενη προς το Ταµείο, ύψους ίσου µε τις υπολοιπόµενες ∆όσεις Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος µετά την καταβολή της Α΄ ∆όσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η αξία της 

οποίας θα αποµειώνεται αυτόµατα κατά το ποσό της ∆όσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος που 

αποπληρώνεται από τον Πλειοδότη και η οποία θα παραδίδεται από τον Πλειοδότη στο Ταµείο 

κατά το Οικονοµικό Κλείσιµο, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη Σύµβαση 

Αγοραπωλησίας Μετοχών, διεπόµενη από το Ελληνικό ∆ίκαιο, αντίγραφο της οποίας 

επισυνάπτεται σε Παράρτηµα της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

«Εγγυητική Κατάθεση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει την κατάθεση του ποσού των 

Ευρώ ενός εκατοµµυρίου (€ 1.000.000) από τον Πλειοδότη στον Τραπεζικό Λογαριασµό, ως 

εγγύηση για την καταβολή του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή της Α’ ∆όσης Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος (οποιοδήποτε ισχύει) κατά την ηµεροµηνία του Οικονοµικού Κλεισίµατος και 

την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του 

Υποψηφίου, κύριων και παρεπόµενων, που απορρέουν από την παρούσα Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς και τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών κατά το χρονικό διάστηµα 

από την υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών έως και το Οικονοµικό Κλείσιµο, η 

οποία θα διατηρείται πιστωµένη έως το Οικονοµικό Κλείσιµο και την πίστωση του ποσού του 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή της Α’ ∆όσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (οποιοδήποτε ισχύει) 

στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου ή όπως άλλως ορίζεται στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας 

Μετοχών. Η δυνατότητα της Εγγυητικής Κατάθεσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος παρέχεται 

στον Υποψήφιο ως εναλλακτική σε αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6.5.4. 

«Εγγυητική Κατάθεση Συµµετοχής» σηµαίνει την κατάθεση του ποσού των Ευρώ 

πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) από έναν Υποψήφιο στον Τραπεζικό Λογαριασµό, ως 

εγγύηση για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης 

υποχρεώσεών του Υποψηφίου, κύριων και παρεπόµενων, που απορρέουν από την παρούσα 
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Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 5.1.1, η οποία θα διατηρείται πιστωµένη το αργότερο έως και 

την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. Η δυνατότητα της 

Εγγυητικής Κατάθεσης παρέχεται στον Υποψήφιο ως εναλλακτική σε αντικατάσταση της 

Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 

5.1.1.    

«Εκπρόσωπος» σηµαίνει το νόµιµο εκπρόσωπο ή το δεόντως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο 

νοµικού ή φυσικού προσώπου. 

«Ενδιαφερόµενος Επενδυτής» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και ένωση 

προσώπων ή κοινοπραξία που ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στον ∆ιαγωνισµό και έχει 

αποκτήσει πρόσβαση στο VDR σύµφωνα την παράγραφο 3.4. 

«Επιλέξιµο Ίδρυµα» σηµαίνει ένα πιστωτικό ίδρυµα, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

οποιοδήποτε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου («ΕΟΧ») ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(«ΟΟΣΑ») ή κάθε πιστωτικό ίδρυµα που αξιολογείται ως επενδυτικής διαβάθµισης από τους 

Standard & Poor’s ή Moody’s ή Fitch.  

«Επιλέξιµος Επενδυτής» σηµαίνει τον Υποψήφιο που πέρασε επιτυχώς τον έλεγχο τoυ 

Φακέλoυ Α’ της Προσφοράς του και έχει προκριθεί στο δεύτερο στάδιο ελέγχου των 

Προσφορών σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2.2. 

«Επίσηµη Μετάφραση» σηµαίνει την ακριβή µετάφραση, η οποία έχει πιστοποιηθεί ως τέτοια 

από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή δικηγόρο ή πιστοποιηµένο µεταφραστή, που έχει 

την εξουσία να εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής του ή από τη µεταφραστική υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή 

από Έλληνα δικηγόρο. 

«Επιστολή Εµπιστευτικότητας» σηµαίνει την επιστολή εµπιστευτικότητας Ενδιαφερόµενου 

Επενδυτή, υπόδειγµα της οποίας περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 2. 

«Επιστολή Εξασφαλισµένων Κεφαλαίων» σηµαίνει την επιστολή υποστήριξης από Επιλέξιµο 

Ίδρυµα που προσκοµίζεται από τους Υποψήφιους σύµφωνα µε τις παραγράφους 5.2.2 και 

5.2.3, υποδείγµατα της οποίας περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 8. 

«Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει κάθε ηµέρα (εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσηµης αργίας), 

κατά την οποία οι τράπεζες στην Αθήνα είναι ανοικτές για συναλλαγές µε το κοινό. 

«ΕΣΧΑ∆Α» σηµαίνει το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δηµοσίου ακινήτου, που 

περιγράφεται στα άρθρα 12 επ. του νόµου 3986/2011 αναφορικά µε το Ακίνητο. 
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«Εταιρία» σηµαίνει την ανώνυµη εταιρία που θα συστήσει το Ταµείο σύµφωνα µε το ελληνικό 

δίκαιο και στην οποία θα εισφέρει : (α) ∆ικαίωµα Επιφανείας επί του Τµήµατος Α του 

Ακινήτου, το οποίο θα υπαχθεί δυνάµει του ΕΣΧΑ∆Α στην κατηγορία χρήσεων γης «Τουρισµός- 

Αναψυχή µε αποκλειστική χρήση γκολφ», και (β) δικαίωµα πλήρους κυριότητας επί του 

Τµήµατος Β του Ακινήτου, το οποίο θα υπαχθεί δυνάµει του ΕΣΧΑ∆Α στην κατηγορία χρήσεων 

γης «Τουριστικό Παραθεριστικό Χωριό», όπως έκαστο εξ’ αυτών των Τµηµάτων περιγράφεται 

στο σχετικό ορισµό («Ακίνητο») ανωτέρω.  

«Νοµικός Σύµβουλος» σηµαίνει την Κυριακίδης Γεωργόπουλος ∆ικηγορική Εταιρία που 

ενεργεί ως νοµικός σύµβουλος του Ταµείου για τον ∆ιαγωνισµό. 

«Οικονοµική Προσφορά» σηµαίνει τη δεσµευτική οικονοµική προσφορά που υποβάλλουν οι 

Υποψήφιοι σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.1 και το Παράρτηµα 6. 

«Οικονοµικό Αντάλλαγµα» σηµαίνει το συνολικό χρηµατικό ποσό που προσφέρει έκαστος 

Επιλέξιµος Επενδυτής στην Οικονοµική Προσφορά του για το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρίας. 

«Οικονοµικό Κλείσιµο» σηµαίνει τη µεταβίβαση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρίας σύµφωνα µε τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών µε την ταυτόχρονη καταβολή του 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή της Α’ ∆όσης του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (οποιοδήποτε 

από τα δύο ισχύει). 

«Όροι Χρήσης VDR» σηµαίνει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση του VDR, όπως αυτοί 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 3. 

«Παράρτηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε από τα Παραρτήµατα της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.5 κατωτέρω. 

«Πλειοδότης» σηµαίνει τον Επιλέξιµο Επενδυτή που ανακηρύσσεται ως τέτοιος σύµφωνα µε 

την παράγραφο 6.5. 

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς» σηµαίνει την παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προσφοράς που προβλέπει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 

«Προσφορά» σηµαίνει τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς και περιλαµβάνει τον Φάκελο Α΄ και τον Φάκελο Β΄. 

«Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών»  σηµαίνει τη σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών για την 

πώληση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
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«Σύµβουλοι» σηµαίνει από κοινού το Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο, το Νοµικό Σύµβουλο και 

τον Τεχνικό Σύµβουλο. 

«Συνολική Παρούσα Αξία» σηµαίνει, σε περίπτωση Οικονοµικής Προσφοράς που 

περιλαµβάνει ∆όσεις Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, την τρέχουσα αξία µιας ισοδύναµης 

µελλοντικής πληρωµής ή σειράς πληρωµών ή και τα δύο, η οποία υπολογίζεται µε ένα ετήσιο 

προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate) ύψους 10%. 

«Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών» σηµαίνει το σχέδιο της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών που θα αναρτηθεί στο VDR για σχολιασµό από τους 

Ενδιαφερόµενους Επενδυτές.  

«Ταµείο» σηµαίνει την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής 

Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.», που έχει συσταθεί δυνάµει του νόµου 3986/2011 και το 

σύνολο του µετοχικού της κεφαλαίου ανήκει και ελέγχεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

«Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών» σηµαίνει το τελικό και δεσµευτικό 

κείµενο της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, το οποίο θα προσδιοριστεί ως τέτοιο από το 

Ταµείο και θα αναρτηθεί στο VDR. 

«Τεχνικός Σύµβουλος» σηµαίνει την Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις Α.Ε. – ΑΣ.Π.Α. που 

ενεργεί ως τεχνικός σύµβουλος του Ταµείου για το ∆ιαγωνισµό. 

«Τραπεζικός Λογαριασµός» σηµαίνει τον µε αριθµό 104/472293-02, IBAN GR96 0110 1040 

0000 1044 7229 302 και SWIFT CODE ETHNGRAA τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί το Ταµείο 

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

«Υποψήφιος» σηµαίνει κάθε Ενδιαφερόµενο Επενδυτή που υποβάλλει Προσφορά. 

«Φάκελος Α’» σηµαίνει τον φάκελο µε τα έγγραφα και τις πληροφορίες που πρέπει να 

υποβάλουν οι Υποψήφιοι σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. 

«Φάκελος Β’» σηµαίνει τον φάκελο µε τα έγγραφα και τις πληροφορίες που πρέπει να 

υποβάλουν οι Υποψήφιοι σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2. 

«Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος» σηµαίνει την Alpha Bank Α.Ε. που ενεργεί ως 

χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος του Ταµείου για τον ∆ιαγωνισµό. 

«VDR» ή «Virtual Data Room» σηµαίνει την εικονική ηλεκτρονική αίθουσα πληροφοριακών 

στοιχείων στην οποία θα είναι διαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες για το Ακίνητο και γενικά 

τον ∆ιαγωνισµό. 
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2 ΕΙΣΑΓΩΓH 

2.1 Το Ταµείο έχει συσταθεί µε σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής  

περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ 

ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

2.2 Το Ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του Ταµείου µε την υπ’ αριθ. 250/28.05.2014 (ΦΕΚ Β’ 

1387/30.05.2014) σχετική απόφαση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 

Αποκρατικοποιήσεων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του νόµου 3986/2011. 

2.3 Αναφορικά µε την ανάπτυξη του Ακινήτου, το Ταµείο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία 

κατάρτισης και έγκρισης του ΕΣΧΑ∆Α, σχέδιο του οποίου θα αναρτηθεί στο VDR.  

2.4 Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα ορισµένων εκ των κύριων 

γεγονότων του ∆ιαγωνισµού. Καθεµία από τις ηµεροµηνίες αυτές είναι ενδεικτική και µπορεί 

να µεταβληθεί. Σε περίπτωση µεταβολής, οι νέες ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν επίσηµα µέσω 

της ιστοσελίδας του Ταµείου και θα αναρτηθούν στο VDR. 

17.11.2014- 

27.02.2015 

Περίοδος λειτουργίας VDR 

17.11.2014   Ηµεροµηνία έναρξης επισκέψεων στο Ακίνητο  

09.01.2015 Καταληκτική ηµεροµηνία για τον σχολιασµό του Σχεδίου Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών  

26.01.2015 Ανάρτηση στο VDR του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών  

20.02.2015 Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή ερωτηµάτων σχετικά µε το 

∆ιαγωνισµό στο VDR 

1.1 27.02.2015 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών 

2.5 Όλα τα Παραρτήµατα της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής και είναι τα ακόλουθα: (α) Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα [Παράρτηµα 

1], (β)Επιστολή Εµπιστευτικότητας [Παράρτηµα 2], (γ) Όροι Χρήσης VDR [Παράρτηµα 3], (δ) 
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής [Παράρτηµα 4] (ε) Υπόδειγµα Υπεύθυνης 

∆ήλωσης Πλήρωσης Κριτηρίου Προσωπικής Κατάστασης [Παράρτηµα 5] (στ) Υπόδειγµα 

Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα 6) (ζ) Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος (Παράρτηµα 7) και (η) Υποδείγµατα Επιστολών Εξασφαλισµένων Κεφαλαίων 

(Παράρτηµα 8). 

2.6 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

και στο VDR, καθώς και εν γένει οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται από το 

Ταµείο στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού, αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους Ενδιαφερόµενους 

Επενδυτές να προετοιµάσουν και να υποβάλουν την Προσφορά τους. Το υλικό αυτό παρέχεται 

µόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και είναι ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό. Ουδεµία εγγύηση 

παρέχεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα ή την επάρκεια του υλικού, 

ενώ το Ταµείο και οι Σύµβουλοι δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε 

ανακρίβειες, αβλεψίες, σφάλµατα ή παραλείψεις. Οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές θα πρέπει να 

διενεργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στο 

Ακίνητο, το ΕΣΧΑ∆Α, το ∆ιαγωνισµό και τους όρους της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, 

επικουρούµενοι από συµβούλους της επιλογής τους. 

3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1 Η αξιοποίηση του Ακινήτου θα γίνει µέσω της σύστασης της Εταιρίας, εισφοράς από το Ταµείο 

των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί του Ακινήτου που αναφέρονται στον ορισµό της Εταιρίας 

και της πώλησης, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, του 

συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στον Πλειοδότη. 

3.2 Το Ταµείο θα συστήσει την Εταιρία και εν συνεχεία θα υπογράψει µε τον Πλειοδότη τη 

Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

3.3 Πρόθεση του Ταµείου είναι να διατηρήσει στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού υψηλό βαθµό 

διαφάνειας και ανοικτού, πραγµατικού και ελεύθερου ανταγωνισµού, καθώς και να 

διασφαλίσει την ίση µεταχείριση µεταξύ των διαγωνιζοµένων επενδυτών. 

3.4 Πρόσβαση στο VDR 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες θα έχουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο VDR, αφού προηγουµένως (α) καταβάλλουν το ποσό των χιλίων 

ευρώ (€1.000) στον Τραπεζικό Λογαριασµό ως έξοδα πρόσβασης και (β) συµπληρώσουν, 

υπογράψουν και επιστρέψουν στα πρόσωπα της παραγράφου 3.7 τους Όρους Χρήσης VDR 

χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση µε τη µορφή του Παραρτήµατος 3 και την Επιστολή 

Εµπιστευτικότητας του Παραρτήµατος 2. 

3.5 Επιτόπιες επισκέψεις 
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Οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Ακίνητο 

συνοδευόµενοι από εκπρόσωπο του Ταµείου, κατόπιν εγγράφου αιτήµατός τους στην ελληνική 

ή αγγλική γλώσσα, το οποίο δύνανται να υποβάλουν µέσω του VDR. Οι επιτόπιες αυτές 

επισκέψεις θα διεξάγονται χωριστά για κάθε Ενδιαφερόµενο Επενδυτή που υποβάλλει σχετικό 

αίτηµα και πάντοτε µε βάση τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της µη διάκρισης και της 

διαφάνειας. Ο εκπρόσωπος του Ταµείου δεν θα είναι υποχρεωµένος να απαντά σε ερωτήσεις 

και το Ταµείο και οι Σύµβουλοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν 

απάντηση από τον εν λόγω εκπρόσωπο του Ταµείου, καθώς και για οποιαδήποτε 

διαστρέβλωση, εσφαλµένη εντύπωση, σφάλµα, ανακρίβεια ή παράλειψη σε σχέση µε την 

αξιολόγηση του Ακινήτου ή τµήµατος αυτού από τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή που τυχόν θα 

προκύψει ως αποτέλεσµα της επιτόπιας επίσκεψης.  

3.6 ∆ιευκρινίσεις  

3.6.1   Οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως αιτήµατα για την παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό, τα οποία δύνανται να υποβάλλονται στην ελληνική 

ή στην αγγλική γλώσσα µέσω του VDR το αργότερο έως και την 20.02.2015. Όλες οι 

ερωτήσεις και οι σχετικές απαντήσεις κατ’ αρχήν θα αναρτώνται στο VDR, χωρίς όµως να 

αποκαλύπτεται η ταυτότητα του Ενδιαφεροµένου Επενδυτή που υπέβαλε το ερώτηµα. Σε 

κάθε περίπτωση, το Ταµείο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, θα έχει το δικαίωµα 

να µην απαντά σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από Ενδιαφερόµενους Επενδυτές, 

λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων και της 

διαφάνειας. Το γεγονός αυτό δεν θα γεννά ουδεµία απαίτηση ή αξίωση κατά του Ταµείου ή 

των Συµβούλων του.  

3.6.2   Κατόπιν έγγραφου αιτήµατος προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3.7 και πριν τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής σχολίων επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, έκαστος 

Ενδιαφερόµενος Επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε τηλεφωνική 

συνδιάσκεψη ή άλλη επικοινωνία µε το Νοµικό Σύµβουλο, προκειµένου να ζητήσει 

διευκρινίσεις επί ζητηµάτων σχετικών µόνο µε το Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών, σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Ταµείο και θα γνωστοποιηθεί στον εν λόγω 

Ενδιαφερόµενο Επενδυτή µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η ανωτέρω 

επικοινωνία θα λάβει χώρα υπό τον όρο της υποβολής προς τα πρόσωπα της παραγράφου 

3.7 έγγραφης λίστας ζητηµάτων προς διευκρίνιση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες 

πριν από την σχετική επικοινωνία. Κατά την επικοινωνία αυτή δεν θα συζητηθεί κανένα 

εµπορικό ή τεχνικό θέµα, ενώ οποιεσδήποτε δηλώσεις του Νοµικού Συµβούλου θα είναι µόνο 

ενδεικτικές και δεν θα δεσµεύουν το Ταµείο και τους Συµβούλους. 

3.6.3 Κατόπιν έγγραφου αιτήµατος προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3.7 και πριν τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής σχολίων επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, έκαστος 
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Ενδιαφερόµενος Επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει σε τηλεφωνική 

συνδιάσκεψη ή άλλη επικοινωνία µε τον Τεχνικό Σύµβουλο, προκειµένου να ζητήσει 

διευκρινίσεις µόνο επί τεχνικών ζητηµάτων σχετικών µε το εκπονηθέν σχέδιο ΕΣΧΑ∆Α, σε 

χρόνο που θα καθοριστεί από το Ταµείο και θα γνωστοποιηθεί στον εν λόγω Ενδιαφερόµενο 

Επενδυτή µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η ανωτέρω επικοινωνία θα λάβει 

χώρα υπό τον όρο της υποβολής προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3.7 έγγραφης λίστας 

ζητηµάτων προς διευκρίνιση, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την σχετική 

επικοινωνία. Κατά την επικοινωνία αυτή δεν θα συζητηθεί κανένα εµπορικό ή νοµικό θέµα, 

ενώ οποιεσδήποτε δηλώσεις του Τεχνικού Συµβούλου θα είναι µόνο ενδεικτικές και δεν θα 

δεσµεύουν το Ταµείο και τους Συµβούλους. 

3.7 Επικοινωνία 

Οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας 

µε το Ταµείο. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία επικοινωνία εκτός των προβλεποµένων 

στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, αυτή θα πρέπει να απευθύνεται στα 

κάτωθι πρόσωπα: 

(α) κα. ∆έσποινα Καντζή  

∆/νση Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Division), Alpha Bank 

τηλ. +30 210 326 2859,  φαξ +30 210 326 2877,  

email: despoina.kantzi@alpha.gr 

 

(β) κα. Mαρίνα Κουρή,  

∆/νση Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Division), Alpha Bank 

τηλ. +30 210 326 2891,  φαξ +30 210 326 2877,  

email: marina.kouri@alpha.gr 

και 

(γ) κα. Άννα Κοτρώνη,  

Δ/νση Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Division), Alpha Bank 

τηλ. +30 210 326 2893,  φαξ +30 210 326 2877,  

email: anna.kotroni@alpha.gr 

 

3.8 Σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών  

3.8.1 Οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια επί του Σχεδίου 

Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών έως και την 09.01.2015, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) προς τον Νοµικό Σύµβουλο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.8.2 

κατωτέρω. Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει την καταληκτική ηµεροµηνία 
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υποβολής σχολίων επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, κατά την απόλυτη 

κρίση του, καθώς και να επιτρέψει περαιτέρω γύρους υποβολής σχολίων από τους 

Ενδιαφερόµενους Επενδυτές. Στην περίπτωση αυτή, λεπτοµέρειες σχετικά µε τους νέους 

χρόνους και ηµεροµηνίες ή/και τους περαιτέρω γύρους υποβολής σχολίων θα 

ανακοινώνονται επίσηµα µέσω της ιστοσελίδας του Ταµείου και θα αναρτώνται στο VDR. 

3.8.2   Το κείµενο µε τα σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών θα πρέπει να 

υποβάλλεται από έκαστο Ενδιαφερόµενο Επενδυτή µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) στο Νοµικό Σύµβουλο του Ταµείου όπως αναφέρεται κατωτέρω: 

κ. Κωνσταντίνο Παπαµιχαλόπουλο (Εταίρος) 

∆ικηγορική Εταιρία Κυριακίδης Γεωργόπουλος 

Τηλ.: +30 210 8171571  fax: +30 210 6856657 

 

Εmail: g.papamichalopoulos@kglawfirm.gr 

3.8.3 Το Ταµείο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά µε σχόλια που έχουν υποβληθεί από 

Ενδιαφερόµενο Επενδυτή, σύµφωνα µε τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

θα θέσει σχετικά το ίδιο. Ο εν λόγω Ενδιαφερόµενος Επενδυτής είναι υποχρεωµένος να 

αποστείλει την απάντησή του επί των διευκρινίσεων που ζητά το Ταµείο στο Νοµικό 

Σύµβουλο σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.8.2 ανωτέρω και 

εντός ευλόγου προθεσµίας που θα τάξει σχετικά το Ταµείο. 

3.8.4 Το Ταµείο θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει τα σχόλια των Ενδιαφερόµενων Επενδυτών κατά την 

απόλυτη κρίση του και διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε οποιεσδήποτε προσθήκες, 

διαγραφές ή τροποποιήσεις θεωρεί αναγκαίες κατά την απόλυτη κρίση του. Εν συνεχεία, το 

Τελικό Σχέδιο Αγοραπωλησίας Μετοχών θα αναρτηθεί στο VDR, προκειµένου να λάβουν 

γνώση αυτού οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές και να προετοιµάσουν την Προσφορά τους. Το  

Τελικό Σχέδιο Αγοραπωλησίας Μετοχών, το οποίο θα αναρτηθεί στο VDR από το Ταµείο θα 

είναι δεσµευτικό για όλους τους Υποψηφίους. Έκαστος Υποψήφιος θα πρέπει να 

προσκοµίσει µαζί µε την Προσφορά του το Τελικό Σχέδιο Αγοραπωλησίας Μετοχών, το οποίο 

θα πρέπει να φέρει τη µονογραφή του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.1.9. 

3.9 Τρόπος υποβολής Προσφορών 

3.9.1 Η υποβολή των Προσφορών θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

3.9.2 Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 17:00 (ώρα Ελλάδος), της 

27.02.2015 µέσω ταχυδροµείου (µε συστηµένη επιστολή) ή αυτοπροσώπως, στο Ταµείο, 
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Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, 7ος όροφος. Η έγκαιρη υποβολή των Προσφορών 

θα επιβεβαιώνεται από συµβολαιογράφο.  

Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει τους ανωτέρω χρόνους και ηµεροµηνίες, 

κατά την απόλυτη κρίση του. Λεπτοµέρειες σχετικά µε νέους χρόνους και ηµεροµηνίες θα 

ανακοινώνονται επίσηµα στην ιστοσελίδα του Ταµείου και θα αναρτώνται στο VDR. 

3.9.3 Ο φάκελος Προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλεται σφραγισµένος και να φέρει την ακόλουθη 

ένδειξη:  

Προς: Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. 

Θέµα: Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Σάνη, ∆ήµου Κασσάνδρας, 

Νοµού Χαλκιδικής 

[Όνοµα / Επωνυµία Υποψηφίου] 

Κάθε φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τους ακόλουθους δύο επιµέρους σφραγισµένους 

Φακέλους:  

� το Φάκελο Α, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα  που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5.1 κατωτέρω και  

� το Φάκελο B, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5.2 κατωτέρω.  

3.9.4 Οι Φάκελοι Α’ και Β’, οι οποίοι πρέπει να περιέχονται χωριστά στο φάκελο Προσφοράς, θα 

πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη: 

Προς: Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. 

Θέµα: Φάκελος Α’ ή Φάκελος Β’  

[Όνοµα / Επωνυµία Υποψηφίου] 

3.9.5 Ο φάκελος Προσφοράς καθώς και οι εσώκλειστοι σε αυτόν Φάκελος Α’ και Φάκελος Β’ δεν 

πρέπει να είναι διαφανείς και πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγισµένοι, ούτως ώστε να µην 

δύνανται να αποσφραγιστούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

3.9.6 Σε περίπτωση που ο Φάκελος Α' περιέχει εµπιστευτικά έγγραφα ή/και πληροφορίες, τα εν 

λόγω εµπιστευτικά έγγραφα ή/και πληροφορίες θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα την 

ένδειξη «Εµπιστευτικές Πληροφορίες». Τα ανωτέρω έγγραφα ή/και πληροφορίες θα 

αντιµετωπίζονται από το Ταµείο ως εµπιστευτικά, µε τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που 

προβλέπονται στις παραγράφους 9.7 και 9.8. 
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3.9.7 Επί ποινή αποκλεισµού, κανένα έγγραφο της Προσφοράς δεν πρέπει να περιέχει επιφυλάξεις, 

όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς ή σε άλλα έγγραφα που εγκρίνονται από το Ταµείο. 

3.9.8 Οι Υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να ανακαλέσουν ή να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος 

αυτής, ούτε σε περίπτωση που κληθούν από το Ταµείο να υποβάλλουν εκ νέου Οικονοµική 

Προσφορά σύµφωνα µε την παράγραφο 6.5.2. Σε αντίθετη περίπτωση (α) ο συγκεκριµένος 

Υποψήφιος θα χάσει το δικαίωµα να ανακηρυχτεί Πλειοδότης και (β) η Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής ή το ποσό της Εγγυητικής Κατάθεσης του συγκεκριµένου Υποψηφίου θα 

καταπίπτει υπέρ του Ταµείου, χωρίς καµία άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

3.10 Περίοδος ισχύος Προσφορών  

3.10.1 Η Προσφορά παραµένει σε ισχύ και δεσµεύει τον Υποψήφιο που την υπέβαλε για χρονικό 

διάστηµα οκτώ (8) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. 

Προσφορά που τάσσει µικρότερη περίοδο ισχύος, θα δύναται να απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη από το Ταµείο.  

3.10.2 Η περίοδος ισχύος της Προσφοράς δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστηµα έως τέσσερις 

(4) ακόµη µήνες, εφόσον αυτό συµφωνηθεί εγγράφως µεταξύ του Ταµείου και του 

Υποψηφίου που την υπέβαλε. Στην περίπτωση αυτή, το Ταµείο δύναται µε απλό γραπτό 

αίτηµά του προς το Επιλέξιµο Ίδρυµα που έχει εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, 

προ της ηµεροµηνίας λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, να ζητήσει την παράταση 

της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής για χρονικό διάστηµα έως τέσσερις (4) 

ακόµη µήνες. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής θα δύναται να παρατείνεται 

περαιτέρω διαδοχικά έως και την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών κατόπιν σχετικής συµφωνίας µεταξύ του Ταµείου και του Υποψηφίου ύστερα από 

έγγραφο αίτηµα του ∆ικαιούχου ή του Αιτούντος που θα έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα 

πριν την ηµεροµηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση η 

περίοδος ισχύος της Προσφοράς θα ισούται χρονικά µε την περίοδο ισχύος της Εγγυητικής 

Επιστολής Συµµετοχής.  

3.10.3 Η ανακήρυξη Επιλέξιµου Επενδυτή ως Πλειοδότη µπορεί να λάβει χώρα και µετά τη λήξη 

ισχύος της Προσφοράς του, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω Υποψήφιος θα αποδεχθεί 

εγγράφως την ανακήρυξή του και τη δέσµευσή του από τους όρους της Προσφοράς του. 

4 ΓΕΝΙΚΟI OΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜOY 

4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 



 
 

15 

4.1.1 Στον ∆ιαγωνισµό δύνανται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις 

προσώπων ή κοινοπραξίες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

4.1.2 Οι Υποψήφιοι που υποβάλουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή έγγραφα, θα αποκλείονται από 

τον ∆ιαγωνισµό. 

4.1.3 Επί ποινή αποκλεισµού, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δεν 

επιτρέπεται να συµµετάσχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε περισσότερες από µία Προσφορές για το 

ίδιο Ακίνητο ως Υποψήφιοι ή ως µέλη Υποψηφίου ή ως τρίτο πρόσωπο που παρέχει 

χρηµατοοικονοµική υποστήριξη σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3 ή µε οποιαδήποτε άλλη 

ιδιότητα (όπως ενδεικτικά: συνδεδεµένες εταιρίες, µέτοχοι ή µέλη µετόχων ή µελών 

Υποψηφίου, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής τους, σύµβουλοι κλπ.). Η παραπάνω 

απαγόρευση δεν ισχύει για την περίπτωση άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής που δεν υπερβαίνει 

το 5% του µετοχικού κεφαλαίου σε πρόσωπο, του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης. 

4.1.4 Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δεν απαιτείται να περιβληθούν µε ιδιαίτερη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλουν Προσφορά. Τα µέλη ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας 

θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Ταµείου για την τήρηση των 

υποχρεώσεων της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας που απορρέουν από την συµµετοχή 

της στον ∆ιαγωνισµό. Εάν ένωση προσώπων ή κοινοπραξία αναδειχθεί Πλειοδότης, τα µέλη 

της θα πρέπει να συστήσουν νοµικό πρόσωπο (SPV – Εταιρία Ειδικού Σκοπού) µε το οποίο το 

Ταµείο θα υπογράψει τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, την ως 

άνω σύµβαση θα υπογράψουν και τα µέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα οποία 

θα ενεργούν ως εγγυητές και θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του 

Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων του SPV που απορρέουν από αυτήν. Τα ποσοστά 

συµµετοχής των µελών της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας στο SPV θα είναι τα ίδια µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά αυτών στην ένωση προσώπων ή κοινοπραξία.   

4.2 Κριτήρια προσωπικής κατάστασης 

Οι Υποψήφιοι (καθώς και οι τρίτοι που παρέχουν χρηµατοοικονοµική υποστήριξη σύµφωνα µε 

την παράγραφο 5.2.3) θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που αναφέρονται στην 

παρούσα παράγραφο και να αποδεικνύουν ότι δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους κατωτέρω 

αναφερόµενους λόγους αποκλεισµού. 
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4.2.1 Αποκλείεται από την συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό κάθε Υποψήφιος εις βάρος του οποίου έχει 

εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 

αδικήµατα: 

(α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EU L 300 της 11.11.2008, σελίδα 42), 

(β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26 Μαΐου 1997 πράξης του 

Συµβουλίου (EU C 195 της 25.6.1997, σελίδα 1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελίδα 2) 

αντίστοιχα, 

(γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σελίδα 48), 

(δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

παρ. 2 της Οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως ισχύει, 

(ε)  υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια 

χρεοκοπία, ψευδής βεβαίωση, καθώς και για έγκληµα σχετικό µε την επαγγελµατική 

του δραστηριότητα ή για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο,  

 (στ)  και τα αντίστοιχα αδικήµατα τα οποία προβλέπονται στην Ελληνική νοµοθεσία 

σύµφωνα µε την προαναφερθείσα νοµοθεσία της ΕΕ. 

Αναφορικά µε ανώνυµες εταιρίες και νοµικά πρόσωπα αντίστοιχης νοµικής µορφής σε 

διαφορετικές δικαιοδοσίες, οι λόγοι αποκλεισµού σχετικά µε τα αδικήµατα της παρούσας 

παραγράφου ισχύουν για τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και το διευθύνοντα 

σύµβουλο (όπου υφίσταται), µε βάση το καταστατικό ή ισοδύναµο έγγραφο του νοµικού 

προσώπου. Για τους λοιπούς τύπους νοµικών προσώπων, το παραπάνω κριτήριο 

αποκλεισµού ισχύει για τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τους νοµίµους εκπροσώπους του νοµικού 

προσώπου. Επί ενώσεων προσώπων, το ανωτέρω κριτήριο αποκλεισµού αφορά στο νόµιµο 

εκπρόσωπο ή στους νοµίµους ή εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του κάθε µέλους της 

ένωσης προσώπων.  

4.2.2 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό κάθε Υποψήφιος που: 
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(α)  τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, εκκαθάριση, παύση πληρωµών, 

µεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση 

δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 

διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, 

(β)  έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, 

εκκαθάριση, παύση πληρωµών, µεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό, παύση δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, 

(γ)  δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης στη χώρα εγκατάστασής του, 

(δ)  δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων και τελών στη 

χώρα εγκατάστασής του, 

(ε)  έχει αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες διαδικασίες απόκτησης ή 

διαγωνισµούς στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, µε αµετάκλητη απόφαση 

οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρµόδιας αρχής, ή έχει αποκλειστεί από 

οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαδικασία απόκτησης ή διαγωνισµό στην Ελλάδα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη χώρα λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, εγγράφων ή 

δηλώσεων. 

4.2.3 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας πρέπει 

επίσης, επί ποινή αποκλεισµού, να αποδεικνύει τη συµµόρφωσή του µε τα Κριτήρια 

Προσωπικής Κατάστασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.1 και 4.2.2.  

4.2.4 Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, οι Προσφορές των 

Υποψηφίων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συνοδεύονται από τα αντιστοίχως 

προβλεπόµενα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

4.3 Γλώσσα 

Η επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού είναι η ελληνική. Αποκλειστικά για σκοπούς 

διευκόλυνσης, η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς θα διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ του ελληνικού και 

του αγγλικού κειµένου, θα υπερισχύει το ελληνικό κείµενο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται 

διαφορετικά. 

4.4 Τύπος εγγράφων  
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4.4.1 Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στο Φάκελο Α’ θα πρέπει να προσκοµιστούν εις διπλούν σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπα και απλά φωτοτυπικά αντίγραφα), καθώς και σε ηλεκτρονική 

µορφή αποθηκευµένα σε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (πχ δίσκο CD-ROM, DVD ή USB 

stick). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ των 

υποβαλλόµενων εγγράφων σε έντυπη µορφή και αυτών σε ηλεκτρονική µορφή, αυτά σε 

έντυπη µορφή θα υπερισχύουν. 

4.4.2 Τα έγγραφα που περιέχονται στο Φάκελο Β’ θα πρέπει να προσκοµιστούν εις διπλούν σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπα και απλά φωτοτυπικά αντίγραφα). 

4.4.3 Με την εξαίρεση των απλών φωτοτυπικών αντιγράφων που προβλέπονται στις παραγράφους 

4.4.1 και 4.4.2, όλα τα έγγραφα που περιέχονται στην Προσφορά πρέπει να είναι 

πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωµένα από αρµόδια δικαστική ή δηµόσια αρχή της χώρας 

εγκατάστασης του Υποψηφίου ή από δικηγόρο που έχει δικαίωµα προς τούτο σύµφωνα µε το 

δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του. Κατ’ εξαίρεση, τα έγγραφα των παραγράφων 5.1.1, 

5.1.9, 5.2.1 και 5.2.2 µπορούν να υποβληθούν µόνο ως πρωτότυπα. 

4.4.4 Όλα τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα ή τα έγγραφα που φέρουν υπογραφή ή θεώρηση 

αλλοδαπής δικαστικής ή δηµόσιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή τα έγγραφα που έχουν 

επικυρωθεί από αλλοδαπή δηµόσια ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο, θα πρέπει να 

φέρουν την ειδική επισηµείωση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostille), εκτός και εάν 

η υποχρέωση αυτή εξαιρείται από ειδικό εφαρµοζόµενο νόµο. 

4.4.5 Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα της Προσφοράς και της παραγράφου 6.5.2 έχουν 

συνταχθεί και υποβάλλονται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από Επίσηµη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

4.5 Έξοδα και δαπάνες 

4.5.1 Οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές θα καλύψουν οι ίδιοι όλα τα έξοδα και τις δαπάνες συµµετοχής 

τους στον ∆ιαγωνισµό. 

4.5.2 Οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε δική τους ευθύνη και κίνδυνο 

και η συµµετοχή τους δεν τους παρέχει σε καµία περίπτωση οποιοδήποτε έρεισµα για 

οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης ή άλλη απαίτηση κατά του Ταµείου ή/και των 

Συµβούλων, ακόµη και σε περίπτωση ακύρωσης, µαταίωσης, αναβολής, αναστολής ή 

παράτασης του ∆ιαγωνισµού ή οποιασδήποτε τροποποίησης των όρων του για οποιονδήποτε 

λόγο. 

4.6 Μεταβολές στη σύνθεση των Υποψηφίων 
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Μεταβολές στη σύνθεση των Υποψηφίων ή µελών Υποψηφίων (σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας) ή/και στην κατανοµή των ποσοστών µεταξύ των µελών 

Υποψηφίων (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) µέχρι και την υπογραφή της 

Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, επιτρέπονται µόνο κατόπιν προηγούµενης έγγραφης 

έγκρισης του Ταµείου και σε κάθε περίπτωση, πριν τον προσυµβατικό έλεγχο που διενεργείται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1. Σε κάθε περίπτωση, ο 

συγκεκριµένος Υποψήφιος και κάθε µέλος αυτού (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή 

κοινοπραξίας) θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και µετά την εν λόγω µεταβολή. Προς απόδειξη των 

ανωτέρω, το Ταµείο δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο ή πληροφορία, κατά 

την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

4.7 Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει από ή/και σχετίζεται µε την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα των αρµόδιων δικαστηρίων των Αθηνών στην Ελλάδα. 

5 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ 

5.1 Περιεχόµενο Φακέλου Α’ 

Στον Φάκελο Α, στον οποίον δεν επιτρέπεται να γίνεται αναφορά στο Οικονοµικό 

Αντάλλαγµα, θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα έγγραφα:  

5.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 4, η οποία 

εκδίδεται από Επιλέξιµο Ίδρυµα που έχει το δικαίωµα να εκδίδει εγγυητικές επιστολές 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής του και έχει ύψος Ευρώ πεντακοσίων 

χιλιάδων (€ 500.000). 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει 

να εκδίδεται από κοινού για όλα τα µέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας και να 

περιέχει το πλήρες όνοµα / επωνυµία και την κατοικία / έδρα κάθε µέλους της ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας. 

Αντί Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, ο Υποψήφιος δύναται να καταθέσει υπέρ του 

Ταµείου το ως άνω ποσό των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000), στον Τραπεζικό 

Λογαριασµό, ως εγγύηση για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των 

οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του Υποψηφίου, κύριων και παρεπόµενων, που 

απορρέουν από την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και από τη συµµετοχή του 

στο ∆ιαγωνισµό (Εγγυητική Κατάθεση Συµµετοχής), και να υποβάλει εντός του Φακέλου Α’ 

το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης. 
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5.1.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5, 

υπογεγραµµένη από τον Εκπρόσωπο του Υποψηφίου (ή τον ίδιο τον Υποψήφιο σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου) σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της παρούσας 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από 

αρµόδια δικαστική ή δηµόσια αρχή ή συµβολαιογράφο, µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

Υποψήφιος πληροί (i) το κριτήριο προσωπικής κατάστασης της παραγράφου 4.2.1, και (ii) 

το κριτήριο προσωπικής κατάστασης της παραγράφου 4.2.2(ε).  

5.1.3 Έγκυρο(-α) πιστοποιητικό(-ά) από αρµόδια(-ες) αρχή(ές), µε ηµεροµηνία έκδοσης 

µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, µε το(-α) 

οποίο(-α) πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος δεν εµπίπτει σε κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισµού που αναφέρονται στις παραγράφους 4.2.2(α) και 4.2.2(β). 

5.1.4 Έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή, µε ηµεροµηνία 

έκδοσης µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, 

µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που 

σχετίζονται µε την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα εγκατάστασής του (όπου ισχύει). 

5.1.5 Έγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή, µε ηµεροµηνία 

έκδοσης µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, 

µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις στη χώρα εγκατάστασής του (όπου ισχύει). 

5.1.6 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, έγκυρα εταιρικά έγγραφα µε τα 

οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και η νόµιµη 

εκπροσώπησή του (ενδεικτικά, ισχύον καταστατικό, σχετική απόφαση του διοικητικού 

συµβουλίου, πληρεξούσιο έγγραφο για την υπογραφή της Προσφοράς ή άλλα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την εκπροσώπηση του Υποψηφίου), καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο του 

ισχύοντος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της Προσφοράς καταστατικού του. Σε περίπτωση 

που ο Υποψήφιος είναι ένωση προσώπων / κοινοπραξία, έγγραφη δήλωση για τη σύσταση 

της ένωσης / κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας, 

στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία (πλήρες όνοµα / επωνυµία και διεύθυνση / έδρα) 

όλων των µελών και το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην ένωση / κοινοπραξία, θα 

προσδιορίζεται ο κοινός Εκπρόσωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί την ένωση / κοινοπραξία για 

τους σκοπούς της συµµετοχής της στο ∆ιαγωνισµό, και θα γίνεται αποδεκτό ότι τα µέλη της 

ένωσης / κοινοπραξίας θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Ταµείου 

για την τήρηση των υποχρεώσεων της ένωσης / κοινοπραξίας, που απορρέουν από τη 

συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό. 

5.1.7 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο ταυτότητας ή 

διαβατηρίου. 
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5.1.8 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, απόφαση ή απόσπασµα απόφασης 

του αρµόδιου εταιρικού οργάνου του Υποψηφίου δυνάµει του οποίου (α) αποφασίζεται η 

συµµετοχή του Υποψηφίου στον ∆ιαγωνισµό και η υποβολή από αυτόν Προσφοράς σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, (β) αποφασίζεται η 

υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, (γ) συνοµολογείται ότι ο Υποψήφιος έχει 

λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και ότι 

αποδέχεται τους όρους αυτούς χωρίς επιφύλαξη, (δ) δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος παραιτείται 

του δικαιώµατός του να αξιώσει αποζηµίωση κατά του Ταµείου, των εκπροσώπων του, των 

συνεργατών του, των υπαλλήλων του και των Συµβούλων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία 

στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού και ιδιαίτερα σε περίπτωση οποιασδήποτε αναβολής, 

ακύρωσης, µαταίωσης, αναστολής, επανάληψης ή τροποποίησης του ∆ιαγωνισµού ή 

ακύρωσης του αποτελέσµατός του και (ε) δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος αποδέχεται όλες τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις που είναι σχετικές µε οποιοδήποτε ζήτηµα, το οποίο απορρέει 

από τη συµµετοχή του στον ∆ιαγωνισµό. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι φυσικό 

πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, υπογεγραµµένη από τον Υποψήφιο ή 

Εκπρόσωπό του σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή 

δηµόσια αρχή ή συµβολαιογράφο, µε την οποία θα βεβαιώνονται τα υπό (γ) έως και (ε) 

ανωτέρω.  

5.1.9 Αντίγραφο του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, στα ελληνικά, 

µονογεγραµµένο σε κάθε σελίδα από τον Εκπρόσωπο του Υποψηφίου (ή τον ίδιο τον 

Υποψήφιο σε περίπτωση φυσικού προσώπου). 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το ως άνω αντίγραφο πρέπει να 

µονογράφεται σε κάθε σελίδα από όλα τα µέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας. 

5.1.10 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, όλα τα έγγραφα της παρούσας 

παραγράφου 5.1 θα πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα προσαρµοσµένα όπου αυτό 

απαιτείται, ξεχωριστά για κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ανάλογα µε το 

αν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε την εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στις 

παραγράφους 5.1.1και 5.1.9.  

5.1.11 Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στις παραγράφους  5.1.3 

έως και 5.1.5 δεν εκδίδεται από αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το δίκαιο του τόπου 

εγκατάστασης του Υποψηφίου, ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση 

του νόµου 1599/1986, υπογεγραµµένη από τον Εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή τον ίδιο τον 

Υποψήφιο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 

δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και µε θεώρηση του γνησίου 

της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή δηµόσια αρχή ή συµβολαιογράφο, µε την οποία ο 
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Υποψήφιος θα βεβαιώνει αφενός την µη έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την 

αρµόδια αρχή και αφετέρου το περιεχόµενο που απαιτείται από τη σχετική παράγραφο. 

5.2 Περιεχόµενο Φακέλου Β’ 

 Ο Φάκελος Β’ θα πρέπει να περιέχει: 

5.2.1   Οικονοµική Προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει το Οικονοµικό Αντάλλαγµα που 

θα συνίσταται σε µετρητά, στο νόµισµα του ευρώ (€) (συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν 

∆όσεων Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, οι οποίες δεν δύνανται να ξεπερνούν τις τρεις 

συνολικά), σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 6.  

 Σε περίπτωση Οικονοµικής Προσφοράς που περιλαµβάνει ∆όσεις Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος: (α) η πρώτη ∆όση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα πρέπει να ισούται 

τουλάχιστον προς το 50% της συνολικής ονοµαστικής αξίας του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος 

και θα καταβληθεί κατά το Οικονοµικό Κλείσιµο (Εφάπαξ Μέρος), (β) οι υπόλοιπες ∆όσεις 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο εντός δύο (2) ετών σε 

δύο ετήσιες δόσεις από την καταβολή της πρώτης ∆όσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος 

(Πιστούµενο Μέρος). Η εξασφάλιση της καταβολής των ∆όσεων Οικονοµικού Ανταλλάγµατος 

και λοιπά ειδικότερα στοιχεία αυτών θα καθορίζονται στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας 

Μετοχών.  

Επί ποινή αποκλεισµού, η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη, 

σαφής, ορισµένη και χωρίς οποιουσδήποτε όρους, αιρέσεις ή προϋποθέσεις.  

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να 

υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Σε περίπτωση δάνειας χρηµατοοικονοµικής δυνατότητας, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3, η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να υπογράφεται και από 

το τρίτο πρόσωπο που παρέχει χρηµατοοικονοµική στήριξη. 

5.2.2   Επιστολή Εξασφαλισµένων Κεφαλαίων προς απόδειξη της δυνατότητας του Υποψηφίου να 

χρηµατοδοτήσει το Οικονοµικό Αντάλλαγµα, η οποία θα πρέπει να έχει ουσιωδώς το 

περιεχόµενο των υποδειγµάτων που παρατίθενται στο Παράρτηµα 8. 
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5.2.3   Υποψήφιος ή µέλος Υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) µπορεί να 

στηρίζεται στις χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες τρίτου προσώπου για τη χρηµατοδότηση 

του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (δάνεια χρηµατοοικονοµική δυνατότητα). Το τρίτο αυτό 

πρόσωπο δεν θα δύναται να υποστηρίξει περισσότερους από έναν Υποψήφιο ή ένα µέλος 

Υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας).  

Στην περίπτωση αυτή, το τρίτο αυτό πρόσωπο θα πρέπει να προσκοµίσει: 

(i) απόφαση ή απόσπασµα απόφασης του αρµόδιου εταιρικού οργάνου του τρίτου 

αυτού προσώπου δυνάµει του οποίου (α) αποφασίζεται η δέσµευση του τρίτου αυτού 

προσώπου να υποστηρίξει χρηµατοοικονοµικά τον Υποψήφιο ή Μέλος Υποψηφίου, σε 

περίπτωση που ο Υποψήφιος ανακηρυχθεί Πλειοδότης, (β) αποφασίζεται η συνυπογραφή 

της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και η ανάληψη από κοινού και εις ολόκληρο µε 

τον Υποψήφιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν σε περίπτωση που ο 

Υποψήφιος ανακηρυχθεί Πλειοδότης, (γ) συνοµολογείται ότι το τρίτο αυτό πρόσωπο έχει 

λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και ότι 

αποδέχεται τους όρους αυτούς χωρίς επιφύλαξη, (δ) δηλώνεται ότι το τρίτο αυτό 

πρόσωπο παραιτείται του δικαιώµατός του να αξιώσει αποζηµίωση κατά του Ταµείου, 

των εκπροσώπων του, των συνεργατών του, των υπαλλήλων του και των Συµβούλων για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού και ιδιαίτερα σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αναβολής, ακύρωσης, µαταίωσης, αναστολής, επανάληψης ή 

τροποποίησης του ∆ιαγωνισµού ή ακύρωσης του αποτελέσµατός του και (ε) δηλώνεται ότι 

το τρίτο πρόσωπο αποδέχεται όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που είναι σχετικές µε 

οποιοδήποτε ζήτηµα, το οποίο απορρέει από τη συµµετοχή του στον ∆ιαγωνισµό στα 

πλαίσια της χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης του Υποψηφίου. Σε περίπτωση που το τρίτο 

αυτό πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, 

υπογεγραµµένη από τον ίδιο σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της 

παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και µε θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή δηµόσια αρχή ή συµβολαιογράφο, µε την οποία θα 

βεβαιώνονται τα υπό (α) έως και (ε) ανωτέρω.  

(ii) τα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται στις παραγράφους 5.1.2. έως 5.1.7 για 

την απόδειξη των κριτηρίων προσωπικής κατάστασης και  

(iii) την Επιστολή Εξασφαλισµένων Κεφαλαίων του Παραρτήµατος 8, προσηκόντως 

προσαρµοσµένη για την περίπτωση της δάνειας χρηµατοοικονοµικής δυνατότητας, για 

την απόδειξη της δυνατότητας του να υποστηρίξει χρηµατοοικονοµικά τον Υποψήφιο για 

τη χρηµατοδότηση του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος.  

Το Ταµείο θα δύναται να ζητήσει από το ως άνω τρίτο πρόσωπο να συµβληθεί και αυτό στη 

Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, αναλαµβάνοντας από κοινού και εις ολόκληρον µε τον 
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ως εν λόγω Υποψήφιο τις σχετικές υποχρεώσεις, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αυτός 

ανακηρυχθεί Πλειοδότης. 

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1  Γενικοί όροι 

6.1.1 Ο έλεγχος των Προσφορών θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια. Κατά τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των Προσφορών, το Ταµείο θα επικουρείται και θα υποστηρίζεται από τους 

Συµβούλους. 

6.2 Πρώτο στάδιο 

6.2.1 Το Ταµείο θα αποσφραγίσει τους φακέλους Προσφοράς και τους Φακέλους Α’ εντός τριών (3) 

Εργασίµων Ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Εντός ευλόγου 

χρόνου από την αποσφράγιση των φακέλων Προσφοράς και των Φακέλων Α’, το Ταµείο θα 

ελέγξει τα έγγραφα των Φακέλων Α’, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωσή τους µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και η 

δυνατότητα συµµετοχής στο δεύτερο στάδιο ελέγχου.  

Σε περίπτωση που Υποψήφιος δεν υπέβαλε όλα τα έγγραφα ή που υπέβαλε έγγραφα που 

δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς ή που υπέβαλε έγγραφα επί των οποίων απαιτούνται διευκρινίσεις, 

συµπληρώσεις ή διορθώσεις ή σε περίπτωση που το Ταµείο κατά την απόλυτη κρίση του 

θεωρεί πως απαιτούνται τυχόν πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες, το Ταµείο δύναται να 

επιτρέψει στον εν λόγω Υποψήφιο να υποβάλει πρόσθετα ή συµπληρωµατικά έγγραφα ή 

πληροφορίες ή να διευκρινίσει, συµπληρώσει ή διορθώσει τα έγγραφα που περιέχονται στο 

Φάκελο Α’ µέσα σε σύντοµη προθεσµία που θα θέσει το Ταµείο, λαµβάνοντας υπόψη τις 

αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.  

Οι Φάκελοι Β’ των Προσφορών των Υποψηφίων, των οποίων οι Φάκελοι Α’ έχουν 

αποκλειστεί,  θα επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισµένοι. 

6.2.2  Μετά τον έλεγχο των Φακέλων Α’, το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου θα καθορίσει µε 

απόφασή του τους Επιλέξιµους Επενδυτές για το Ακίνητο, η οποία θα γνωστοποιηθεί σε 

όλους τους Υποψηφίους που υπέβαλλαν Προσφορά για το Ακίνητο µέσω µηνύµατος 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή µε άλλο πρόσφορο µέσο.  

6.3 ∆εύτερο στάδιο 

Κατά το δεύτερο στάδιο του ελέγχου Προσφορών, οι Φάκελοι Β’ των Επιλέξιµων Επενδυτών 

θα αποσφραγιστούν ενώπιον του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου. H απόφαση 
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καθορισµού των Επιλέξιµων Επενδυτών και η αποσφράγιση των Φακέλων Β’ των Επιλέξιµων 

Επενδυτών δύναται να γίνει στην ίδια συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου. Εν 

συνεχεία, θα ελεγχθούν τα έγγραφα των Φακέλων Β’ προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 

συµµόρφωσή τους µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς. 

6.4 Αξιολόγηση  

Μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των Προσφορών στον ∆ιαγωνισµό θα είναι το ύψος του 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η κάλυψη του οποίου θα πρέπει να αποδεικνύεται από το 

περιεχόµενο των Επιστολών Εξασφαλισµένων Κεφαλαίων. Σε περίπτωση Οικονοµικής 

Προσφοράς που περιλαµβάνει ∆όσεις Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, µοναδικό κριτήριο για την 

αξιολόγηση των Προσφορών στον ∆ιαγωνισµό θα αποτελεί η Συνολική Παρούσα Αξία του 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η κάλυψη του οποίου θα πρέπει να αποδεικνύεται από το 

περιεχόµενο των Επιστολών Εξασφαλισµένων Κεφαλαίων. Η Οικονοµική Προσφορά εκάστου 

Επιλέξιµου Επενδυτή θα είναι δεσµευτική και το ποσό του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα 

περιληφθεί στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών που θα υπογραφεί. 

6.5 Ανακήρυξη Πλειοδότη 

6.5.1 Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των Προσφορών, θα καταρτιστεί 

πίνακας κατάταξης των Επιλέξιµων Επενδυτών κατά φθίνουσα σειρά για το Ακίνητο, µε βάση 

το ύψος του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. 

6.5.2 Σε περίπτωση που, κατά την εξέταση των Οικονοµικών Προσφορών, ένα ή περισσότερα από 

τα Οικονοµικά Ανταλλάγµατα που έχουν υπολογιστεί βάσει των Οικονοµικών Προσφορών 

των Επιλέξιµων Επενδυτών είναι χαµηλότερα κατά ποσοστό 5% από το υψηλότερο 

Οικονοµικό Αντάλλαγµα, τότε οι αντίστοιχοι Επιλέξιµοι Επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένου 

εκείνου που έχει υποβάλλει το υψηλότερο Οικονοµικό Αντάλλαγµα, δύναται να κληθούν να 

υποβάλλουν εκ νέου Οικονοµικές Προσφορές µε υψηλότερα Οικονοµικά Ανταλλάγµατα. Σε 

κάθε περίπτωση κατά το ∆ιαγωνισµό, ο κάθε Επιλέξιµος Επενδυτής θα δεσµεύεται από την 

Οικονοµική Προσφορά που έχει υποβάλλει και οδηγεί στο υψηλότερο Οικονοµικό 

Αντάλλαγµα. Σε περίπτωση που όλα ή ορισµένα από τα υψηλότερα Οικονοµικά 

Ανταλλάγµατα που έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω είναι ισοϋψή, τότε η εν λόγω 

διαδικασία θα επαναλαµβάνεται για αυτά έως ότου υποβληθεί µία µοναδική Οικονοµική 

Προσφορά µε το υψηλότερο Οικονοµικό Αντάλλαγµα. Κατόπιν των ανωτέρω, θα καταρτιστεί 

και εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου τελικός πίνακας κατάταξης των 

Επιλέξιµων Επενδυτών κατά φθίνουσα σειρά µε βάση το τελικό ύψος του Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος. 
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6.5.3 Ο Επιλέξιµος Επενδυτής που θα καταταγεί πρώτος στον τελικό πίνακα κατάταξης για το 

Ακίνητο, θα ανακηρυχθεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου ως 

Πλειοδότης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 7 του νόµου 3986/2011. Η απόφαση ανακήρυξης 

Πλειοδότη θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους Επιλέξιµους Επενδυτές που έχουν υποβάλει 

Προσφορά για το Ακίνητο. 

6.5.4 Το Ταµείο θα καλέσει εγγράφως τον Πλειοδότη, εντός  εύλογης προθεσµίας που θα θέσει, να 

παραδώσει στο Ταµείο την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος 7 ή να προβεί στην Εγγυητική Κατάθεση Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος και να υποβάλλει στο Ταµείο το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης. Εν 

συνεχεία ο Πλειοδότης θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών αφού 

έχει προηγηθεί η θετική ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου της από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1 κατωτέρω. Η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος που θα παραδοθεί από τον Πλειοδότη στο Ταµείο ή το αντίστοιχο 

αποδεικτικό της Εγγυητικής Κατάθεσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος  (οποιοδήποτε ισχύει) 

θα προσαρτηθεί ως Παράρτηµα στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.  

Αµέσως µετά την παράδοση στο Ταµείο της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος ή του αντίστοιχου αποδεικτικού της Εγγυητικής Κατάθεσης Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, το Ταµείο θα επιστρέψει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή την 

Εγγυητική Κατάθεση στον Πλειοδότη.  

6.5.5    Σε περίπτωση που ο Πλειοδότης δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος ή δεν προβεί στην Εγγυητική Κατάθεση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος εντός 

της άνω προθεσµίας ή σε τυχόν µεταγενέστερο χρόνο που θα έχει προσδιορίσει το Ταµείο, 

το Ταµείο θα δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του ή 

της Εγγυητικής του Κατάθεσης, ή/και να τον κηρύξει έκπτωτο και να ανακηρύξει ως νέο 

Πλειοδότη, τον Επιλέξιµο Επενδυτή που κατατάσσεται αµέσως µετά στον τελικό πίνακα 

κατάταξης για το Ακίνητο, εφόσον είναι σε ισχύ η Προσφορά του ή εφόσον αποδεχθεί 

εγγράφως σχετική πρόσκληση του Ταµείου για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

αγοραπωλησίας µετοχών, προσκοµίζοντας (α) Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τους όρους που θα θέσει σχετικά το Ταµείο  ή το αποδεικτικό 

της Εγγυητικής Κατάθεσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε όσα αναφέροντα στην 

παράγραφο 6.5.4 ανωτέρω (β) επικαιροποιηµένα τα έγγραφα των παραγράφων 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 και 5.1.5 και (γ) τυχόν άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που θα ζητήσει το Ταµείο. 

Σε περίπτωση που και ο Επιλέξιµος Επενδυτής που κατατάσσεται αµέσως µετά στον τελικό 

πίνακα κατάταξης για το Ακίνητο κηρυχθεί έκπτωτος, το Ταµείο θα δύναται να απευθύνεται 

στον Επιλέξιµο Επενδυτή που κατατάσσεται αµέσως µετά από αυτόν στον τελικό πίνακα 

κατάταξης για το Ακίνητο και ούτω καθεξής.  
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6.5.6 Εφόσον το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, ότι 

καµία από τις Οικονοµικές Προσφορές που υποβλήθηκαν για το Ακίνητο δεν είναι 

ικανοποιητική, δύναται να κηρύξει το ∆ιαγωνισµό άγονο για το Ακίνητο. Η απόφαση αυτή θα 

γνωστοποιηθεί σε όλους τους Επιλέξιµους Επενδυτές που έχουν υποβάλει Προσφορά για το 

Ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους οι Εγγυητικές Επιστολές 

Συµµετοχής ή οι Εγγυητικές Καταθέσεις τους, καθώς και το περιεχόµενο των Φακέλων Α και 

Β. 

7 ΥΠΟΓΡΑΦH ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

7.1 Πριν από την υπογραφή της, η Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υποβληθεί στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του νόµου 

3986/2011. 

7.2 Η υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών θα πραγµατοποιηθεί µετά τη θετική 

ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 7.1 ανωτέρω.  

7.3 Σε περίπτωση που ο Πλειοδότης (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας που έχει 

ανακηρυχθεί Πλειοδότης, το τυχόν νοµικό πρόσωπο που έχουν συστήσει τα µέλη αυτής 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.4) ή το τυχόν τρίτο πρόσωπο που παρέχει δάνεια 

χρηµατοοικονοµική δυνατότητα στον Πλειοδότη ή σε µέλος αυτού (σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίας) σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3 δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, το Ταµείο θα δύναται να ζητήσει την 

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του ή της Εγγυητικής του Κατάθεσης ή/και 

να τον κηρύξει έκπτωτο και να ανακηρύξει ως νέο Πλειοδότη, τον Επιλέξιµο Επενδυτή που 

κατατάσσεται αµέσως µετά στον τελικό πίνακα κατάταξης για το Ακίνητο, εφόσον είναι σε 

ισχύ η Προσφορά του για το Ακίνητο ή εφόσον αποδεχθεί εγγράφως σχετική πρόσκληση του 

Ταµείου για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών, προσκοµίζοντας 

(α) Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τους όρους που θα θέσει 

σχετικά το Ταµείο ή το αποδεικτικό της Εγγυητικής Κατάθεσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 6.5.4 (β) επικαιροποιηµένα τα έγγραφα των 

παραγράφων 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 και 5.1.5 και (γ) τυχόν άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

ζητήσει το Ταµείο. Σε περίπτωση που και ο Επιλέξιµος Επενδυτής που κατατάσσεται αµέσως 

µετά στον τελικό πίνακα κατάταξης για το Ακίνητο, κηρυχθεί έκπτωτος, το Ταµείο θα δύναται 

να απευθύνεται στον Επιλέξιµο Επενδυτή που κατατάσσεται αµέσως µετά από αυτόν στον 

τελικό πίνακα κατάταξης για το Ακίνητο και ούτω καθεξής.  
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8 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Το Ταµείο θα επιστρέψει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή την Εγγυητική Κατάθεση 

Συµµετοχής (οποιοδήποτε ισχύει) σε όλους του Υποψηφίους και στον Πλειοδότη, εφόσον αυτές 

δεν έχουν καταπέσει, µετά την εκ µέρους του Πλειοδότη προσκόµιση της Εγγυητικής 

Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή του αποδεικτικού της Εγγυητικής Κατάθεσης 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (οποιοδήποτε ισχύει) και την υπογραφή της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.5.4.  

Η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή η Εγγυητική Κατάθεση Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος  θα επιστρέφεται στον Πλειοδότη αµέσως µετά το Οικονοµικό Κλείσιµο και την 

πίστωση του ποσού του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή της πρώτης ∆όσης Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου ή όπως άλλως ορίζεται στη Σύµβαση 

Αγοραπωλησίας Μετοχών.  

Σε περίπτωση καταβολής του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σε δόσεις, κατά το Οικονοµικό 

Κλείσιµο, οπότε ο Πλειοδότης καταβάλει την Α’ ∆όση του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος και 

επιστρέφεται από το Ταµείο η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή η Εγγυητική 

Κατάθεση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, ο Πλειοδότης θα παραδίδει στο Ταµείο την Εγγυητική 

Επιστολή Πιστούµενου Τιµήµατος, ύψους ίσου µε το σύνολο του υπολειπόµενου ποσού 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. 

8.1 Υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του από το νόµο και την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς, το Ταµείο δύναται να ζητήσει την ολική ή µερική κατάπτωση της Εγγυητικής 

Επιστολής Συµµετοχής ή του ποσού της Εγγυητικής Κατάθεσης Συµµετοχής σε περίπτωση που: 

(α) Υποψήφιος ή/και Πλειοδότης, αποσύρει ή ανακαλέσει την Προσφορά του ή µέρος αυτής 

για οποιονδήποτε λόγο, 

(β) ο Πλειοδότης δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή δεν 

προβεί στην Εγγυητική Κατάθεση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 

6.5.4, 

(γ) ο Πλειοδότης (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας που έχει ανακηρυχθεί 

Πλειοδότης, το τυχόν νοµικό πρόσωπο που έχουν συστήσει τα µέλη αυτής σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.1.4) δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3, ή/και 

(δ) προκύψει ότι ο Υποψήφιος ή µέλος Υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή 

κοινοπραξίας) ή/και ο Πλειοδότης ή µέλος αυτού (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή 

κοινοπραξίας) ή οι υπάλληλοι, εκπρόσωποι, βοηθοί ή συνεργάτες τους αποπειραθούν ή 
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τελέσουν οποιεσδήποτε πράξεις που έχουν ως σκοπό τη νόθευση των αποτελεσµάτων ή της 

διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής ψευδών στοιχείων. 

8.2 Υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του από το νόµο και την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς, το Ταµείο δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή του ποσού της Εγγυητικής Κατάθεσης Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α) σε περίπτωση που ο Πλειοδότης δεν καταβάλλει  το Οικονοµικό Αντάλλαγµα ή την Α’ ∆όση 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (οποιοδήποτε ισχύει), 

(β) στις λοιπές περιπτώσεις που θα προβλέπονται στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και 

(γ) σε κάθε περίπτωση, εάν αποκαλυφθεί ότι ο Πλειοδότης ή ένας µέτοχος του Πλειοδότη  ή οι 

υπάλληλοι, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι, οι βοηθοί ή οι συνεργάτες του ή το τρίτο 

πρόσωπο που παρέχει την δάνεια χρηµατοοικονοµική δυνατότητα έχουν τελέσει ποινικά 

αδικήµατα ή άλλες σοβαρές παραβάσεις καθήκοντος που προβλέπονται στις παραγράφους 

4.2.1 και 4.2.2 της παρούσης, κατά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών έως και το Οικονοµικό Κλείσιµο, αποσκοπώντας στο να 

παραποιηθούν τα αποτελέσµατα ή η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 

9 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟY ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΟΥ 

9.1 Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να αναβάλει, αναστείλει ή ακυρώσει ανά πάσα 

στιγµή το ∆ιαγωνισµό, να τροποποιήσει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το 

χρονοδιάγραµµα ή τους όρους και τις προϋποθέσεις του ∆ιαγωνισµού ή να επαναλάβει το 

∆ιαγωνισµό, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, και χωρίς να 

φέρει καµία ευθύνη έναντι των Ενδιαφεροµένων Επενδυτών, των Υποψηφίων, των Επιλέξιµων 

Επενδυτών ή/και τρίτων. 

9.2 Η συµµετοχή ενός Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό αποτελεί απόδειξη ότι ο Υποψήφιος έχει 

αναγνώσει και κατανοήσει απόλυτα την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, αναγνωρίζει τη 

νοµιµότητα και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς και αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών, των 

κανονισµών και του συµβατικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου, καθώς 

και των απαιτήσεων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

9.3 Τυχόν µη συµµόρφωση µε τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς ή µη παροχή 

των απαιτούµενων πληροφοριών δύναται να θεωρηθεί από το Ταµείο, κατά την απόλυτη 

κρίση του, ως επαρκής λόγος για την απόρριψη Προσφοράς. 
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9.4 Το Ταµείο ή οι Σύµβουλοι ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, υπάλληλος, στέλεχος ή συνεργάτης 

του Ταµείου ή των Συµβούλων δεν φέρουν ούτε και θα φέρουν στο µέλλον καµία ευθύνη ή 

υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλµα ή ανακρίβεια ή παράλειψη της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς και γενικά κάθε εγγράφου στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού. 

9.5 Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για 

οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταµείο ή οποιονδήποτε από 

τους Συµβούλους και δεν συνιστά επενδυτική συµβουλή από το Ταµείο ή από οποιονδήποτε 

από τους Συµβούλους. Κάθε πρόσωπο, στη διάθεση του οποίου τίθεται η Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς, θα πρέπει να προβεί στη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού κατόπιν έρευνας και 

λήψης επαγγελµατικών συµβουλών, όπως το πρόσωπο αυτό θα κρίνει σκόπιµο. 

9.6 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νοµοθεσία, το φορολογικό καθεστώς και οι 

συνθήκες εν γένει που ισχύουν για το ∆ιαγωνισµό και το αντικείµενο αυτού µπορεί να 

τροποποιηθούν. 

9.7 Όλες οι Προσφορές, µετά την παραλαβή τους από το Ταµείο, συνιστούν περιουσία του 

Ταµείου. Οι Υποψήφιοι παρέχουν στο Ταµείο το δικαίωµα να αναπαράγει και να αποκαλύπτει 

τις Προσφορές, για οποιονδήποτε σκοπό σχετίζεται µε την πλήρωση των θεσµοθετηµένων 

υποχρεώσεών του. 

9.8 Το Ταµείο µπορεί να κληθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχει, ανταποκρινόµενο σε 

αιτήµατα παροχής πληροφοριών, µε την επιφύλαξη τυχόν σχετικών εξαιρέσεων. Το Ταµείο 

µπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισµένες πληροφορίες ή/και έγγραφα σχετικά µε τις 

Προσφορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών και προνοµίων του 

τελευταίου ή στα πλαίσια των νόµιµων δραστηριοτήτων των στελεχών του, καθώς επίσης και 

ενώπιον δικαστηρίων κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διοικητική 

αρχή ή φορέα σε σχέση µε την εκπλήρωση των θεσµοθετηµένων υποχρεώσεών  του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. 

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα  

 

Προς: [Ενδιαφερόµενος Επενδυτής] 

[∆ιεύθυνση / έδρα Ενδιαφερόµενου Επενδυτή] 

(ο «Ενδιαφερόµενος Επενδυτής») 

Αθήνα, [�].[�].2015 

Σχετικά µε τη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισµού (εφεξής ο «∆ιαγωνισµός»), όπως αυτός 

περιγράφεται στην από 17.11.2014 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που δηµοσιεύθηκε από το 

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (εφεξής ο «Πάροχος») για την 

αξιοποίηση του Ακινήτου στην περιοχή Σάνη του ∆ήµου Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής (εφεξής η 

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»), η επιστολή αυτή προσδιορίζει τους όρους µε τους οποίους ο 

Πάροχος δέχεται να παρέχει ορισµένα έγγραφα και πληροφορίες σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό και το 

Ακίνητο που θεωρούνται εµπιστευτικές, προκειµένου να επιτρέψει στον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή 

την πρόσβαση στο VDR. 

Στην παρούσα επιστολή: 

Ακίνητο νοείται το Ακίνητο όπως ορίζεται αυτό στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

Εξουσιοδοτηµένοι Παραλήπτες νοούνται, στο βαθµό που απαιτείται να λάβουν γνώση και να 

αποκτήσουν πρόσβαση στην Πληροφορία για τους σκοπούς ή σε σχέση µε την αξιολόγηση, 

διαπραγµάτευση ή συµβουλή σχετικά µε την συµµετοχή του Ενδιαφερόµενου Επενδυτή στο 

∆ιαγωνισµό, τα λοιπά µέλη του Οµίλου του Ενδιαφερόµενου Επενδυτή και κάθε Ενδιαφερόµενου 

Επενδυτή τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι σύµβουλοι, αντιπροσώποι, εκπρόσωποι, και ενδεχόµενοι 

δανειστές. 

∆εσµευτική Προσφορά νοείται η δεσµευτική προσφορά που ενδέχεται να υποβάλει ο 

Ενδιαφερόµενος Επενδυτής σε απάντηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

Όµιλος Ενδιαφερόµενου Επενδυτή νοείται ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής και κάθε συνδεδεµένη µε 

αυτόν εταιρία, µητρική ή θυγατρική ή θυγατρική της µητρικής. 
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Συνεργαζόµενα Πρόσωπα νοείται κάθε στέλεχος, υπάλληλος, σύµβουλος, αντιπρόσωπος και 

εκπρόσωπος του Παρόχου. 

Πληροφορία νοείται κάθε πληροφορία οποιουδήποτε περιεχοµένου και οποιασδήποτε φύσεως, που 

παρέχεται στον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή ή/και στους Εξουσιοδοτηµένους Παραλήπτες από ή/και εκ 

µέρους του Παρόχου, που σχετίζεται εν µέρει ή εξ ολοκλήρου µε τον Πάροχο, τον ∆ιαγωνισµό ή/και 

το Ακίνητο, είτε προφορικά είτε γραπτά ή/και µε οιοδήποτε άλλο τρόπο ή µέσο πριν ή µετά την 

ηµεροµηνία της παρούσας επιστολής, µαζί µε κάθε ∆ευτερεύουσα Πληροφορία. 

∆ευτερεύουσα Πληροφορία νοείται κάθε αναφορά, ανάλυση, κείµενο, µελέτη, υπόµνηµα ή/και 

άλλο έγγραφο ή πληροφορία που έχει συνταχθεί από ή/και για λογαριασµό ή/και για τον 

Ενδιαφερόµενο Επενδυτή ή/και οποιονδήποτε Εξουσιοδοτηµένο Παραλήπτη, που σχετίζεται, 

περιλαµβάνει, απορρέει, αντανακλά ή/και έχει δηµιουργηθεί από Πληροφορία.  

Virtual Data Room ή VDR νοείται η εικονική ηλεκτρονική αίθουσα πληροφοριακών στοιχείων, στην 

οποία θα αποθηκευθούν ή/και θα αναρτηθούν πληροφορίες σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό και το Ακίνητο 

και οι οποίες θα είναι διαθέσιµες στον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή ή/και τους Εξουσιοδοτηµένους 

Παραλήπτες, σύµφωνα µε τους Όρους Χρήσης VDR, όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Πάροχος συµφωνεί να παρέχει πληροφορίες στον Ενδιαφερόµενο 

Επενδυτή και ότι ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής θα αποκτήσει πρόσβαση στο VDR και γενικά σε 

Πληροφορία, ο Προεπιλεγείς Υποψήφιος συνοµολογεί ότι η Πληροφορία είναι εµπιστευτική και 

λαµβάνεται υπό την υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας προς τον Πάροχο.  

Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής αναλαµβάνει και συµφωνεί µε τον Πάροχο τα κάτωθι:  

1. Υποχρέωση εµπιστευτικότητας 

1.1 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής, ανεξαρτήτως εάν προχωρήσει ή όχι σε περαιτέρω ενέργειες 

αναφορικά µε τον ∆ιαγωνισµό, υποχρεούται να διατηρήσει την Πληροφορία εµπιστευτική και 

να µην αποκαλύψει, αναπαράγει, γνωστοποιήσει ή διανείµει οποιοδήποτε µέρος της ή µε 

οποιονδήποτε τρόπο καταστήσει διαθέσιµη ή προσβάσιµη σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν 

των Εξουσιοδοτηµένων Παραληπτών ή άλλως, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση 

του Παρόχου (η οποία δύναται να µη δοθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του). 

1.2 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιήσει κάθε Πληροφορία 

αποκλειστικά για την αξιολόγηση και διαπραγµάτευση σχετικά µε τη συµµετοχή του στο 

∆ιαγωνισµό και για κανέναν άλλο σκοπό. 

1.3 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής θα διατηρήσει προσηκόντως ασφαλή και εµπιστευτική κάθε 

Πληροφορία και θα την προφυλάξει δεόντως, ενδεικτικά από κλοπή, φθορά, αλλοίωση, 
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απώλεια και µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης µε 

ηλεκτρονικό µέσο.  

1.4 Χωρίς να θίγονται τα ανωτέρω, σε περίπτωση που παρέχεται Πληροφορία µέσω του VDR, θα 

πρέπει να τηρούνται από τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή και τους Εξουσιοδοτηµένους 

Παραλήπτες και οι όροι χρήσης του VDR, όπως αυτοί θα καθορίζονται από τον Πάροχο 

οποιαδήποτε στιγµή. 

1.5 Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρούσας, τρίτο πρόσωπο λάβει γνώση ή καταστεί 

σε αυτό διαθέσιµη ή προσβάσιµη Πληροφορία και το γεγονός αυτό περιέλθει στην αντίληψη 

του Ενδιαφερόµενου Επενδυτή, ο τελευταίος θα πρέπει να ειδοποιήσει άµεσα και 

προσηκόντως τον Πάροχο και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για την άµεση αποκατάσταση 

της ασφάλειας και της εµπιστευτικότητας της Πληροφορίας. 

2. Εξαιρέσεις 

2.1 Οι δεσµεύσεις του όρου 1 ανωτέρω δεν ισχύουν για Πληροφορία που: 

i. κατά τη στιγµή της διάθεσής της είναι δηµόσια διαθέσιµη, 

ii. καθίσταται δηµόσια διαθέσιµη µεταγενέστερα, µε την εξαίρεση δηµοσιοποίησης που 

λαµβάνει χώρα λόγω παραβίασης των όρων της παρούσας ή λόγω παραβίασης 

οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης εµπιστευτικότητας, 

iii. έχει δοθεί σχετική γραπτή συναίνεση από τον Πάροχο,  

iv. βρίσκεται, κατά την ηµεροµηνία της διάθεσής της, ήδη στη νόµιµη κατοχή του 

Ενδιαφεροµένου Επενδυτή (αποδεικνυόµενης της νοµίµου αυτής κατοχής 

εγγράφως), ή 

v. περιέρχεται νοµίµως στην κατοχή του Ενδιαφεροµένου Επενδυτή µεταγενέστερα από 

τρίτο πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας απέναντι στον 

Πάροχο ή/και Συνεργαζόµενο Πρόσωπο (αποδεικνυόµενης της νοµίµου αυτής 

κατοχής εγγράφως). 

2.2 Οι δεσµεύσεις του όρου 1 ανωτέρω δεν εφαρµόζονται, εάν και στο βαθµό που απαιτείται, ο 

Ενδιαφερόµενος Επενδυτής πρέπει να αποκαλύψει οποιαδήποτε Πληροφορία από το νόµο, 

κανονισµό, ρύθµιση ή οποιαδήποτε δικαστική, κυβερνητική ή αρµόδια εποπτική ή 

ρυθµιστική αρχή (συµπεριλαµβανοµένης, χωρίς περιορισµό, χρηµατιστηριακής αρχής), υπό 

την προϋπόθεση ότι ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής, στο βαθµό που είναι εφικτό και 

επιτρέπεται από το νόµο, κανονισµό, ρύθµιση ή οποιαδήποτε δικαστική, κυβερνητική ή 

αρµόδια εποπτική ή ρυθµιστική αρχή, θα ενηµερώσει προηγουµένως έγκαιρα εγγράφως τον 
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Πάροχο και θα συνεργαστεί µαζί του όσον αφορά στη µορφή, το χρόνο, τη φύση, το εύρος 

και το σκοπό της αποκάλυψης ή/και της ενέργειας στην οποία ο Πάροχος ενδεχοµένως 

προχωρήσει προκειµένου να ελέγξει την εγκυρότητα τέτοιας υποχρέωσης. 

3. Ανακοινώσεις 

3.1 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής, δεν θα αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο, πλην των 

Εξουσιοδοτηµένων Παραληπτών, και δεν θα προβεί σε καµία ανακοίνωση ότι ο ∆ιαγωνισµός, 

ή/και το Ακίνητο είναι (ή ήταν) υπό διερεύνηση, ότι διαπραγµατεύσεις ή συζητήσεις 

βρίσκονται (ή βρίσκονταν) σε εξέλιξη µεταξύ του Ενδιαφεροµένου Επενδυτή και του 

Παρόχου, την κατάσταση ή την πρόοδο αυτών των διαπραγµατεύσεων ή των συζητήσεων 

(συµπεριλαµβανοµένης της διακοπής τους) ή ότι έχει παρασχεθεί Πληροφορία, χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Παρόχου.  

3.2 Οι δεσµεύσεις του όρου 3.1 ανωτέρω δεν θα εφαρµόζονται εάν και στο βαθµό που απαιτείται 

τέτοια γνωστοποίηση από το νόµο, κανονισµό, ρύθµιση ή οποιαδήποτε δικαστική, 

κυβερνητική ή αρµόδια εποπτική ή ρυθµιστική αρχή (συµπεριλαµβανοµένης, χωρίς 

περιορισµό, χρηµατιστηριακής αρχής), υπό την προϋπόθεση ότι ο Ενδιαφερόµενος 

Επενδυτής, στο βαθµό που είναι εφικτό και επιτρέπεται από το νόµο, κανονισµό, ρύθµιση ή 

οποιαδήποτε δικαστική, κυβερνητική ή αρµόδια εποπτική ή ρυθµιστική αρχή, θα 

συµβουλευθεί, πριν την ανακοίνωση, τον Πάροχο σχετικά µε τη µορφή, το χρόνο, τη φύση, 

το εύρος και το σκοπό της γνωστοποίησης ή/και της ενέργειας στην οποία ο Πάροχος 

ενδεχοµένως προχωρήσει προκειµένου να ελέγξει την εγκυρότητα τέτοιας υποχρέωσης. 

4. Επιστροφή / Καταστροφή Πληροφορίας 

Κατόπιν γραπτού αιτήµατος από τον Πάροχο, ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής οφείλει άµεσα, 

µε δικά του έξοδα και δαπάνες, όπως: 

i. επιστρέψει στον Πάροχο (χωρίς να κρατήσει κανένα αντίγραφο) όλα ή ορισµένα από 

τα έντυπα και το πληροφοριακό υλικό σε φυσική µορφή που περιέχουν ή 

ενσωµατώνουν Πληροφορία ή σχετίζονται µε διαπραγµατεύσεις ή συζητήσεις σχετικά 

µε τον ∆ιαγωνισµό ή/και το Ακίνητο, ανεξαρτήτως εάν αυτή βρίσκεται στην κατοχή 

του Ενδιαφεροµένου Επενδυτή, πλην περιπτώσεων ∆ευτερεύουσας Πληροφορίας, 

ii. καταστρέψει (χωρίς να κρατήσει κανένα αντίγραφο) µέρος ή όλη τη ∆ευτερεύουσα 

Πληροφορία, ασχέτως εάν αυτή βρίσκεται ή όχι στην κατοχή του Ενδιαφεροµένου 

Επενδυτή, ή/και 

iii. εξαλείψει (ή διασφαλίσει την εξάλειψη) κάθε Πληροφορία(-ς) από οποιονδήποτε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, επεξεργαστή κειµένου, ή οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα ή 
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µέσο που περιλαµβάνει Πληροφορία (συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου), 

ανεξαρτήτως εάν αυτή βρίσκεται ή όχι στην κατοχή του Προεπιλεγέντος Υποψηφίου. 

Ο παρών όρος 4 δεν θα έχει εφαρµογή στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής 

είναι υποχρεωµένος να διατηρήσει οποιαδήποτε τέτοια Πληροφορία ή ∆ευτερεύουσα 

Πληροφορία από την ισχύουσα νοµοθεσία, κανονισµό, ρύθµιση ή οποιαδήποτε δικαστική, 

κυβερνητική ή αρµόδια εποπτική ή ρυθµιστική αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

Ενδιαφερόµενος Επενδυτής, στο βαθµό που είναι εφικτό και επιτρέπεται από το νόµο, 

κανονισµό, ρύθµιση ή οποιαδήποτε δικαστική, κυβερνητική ή αρµόδια εποπτική ή 

ρυθµιστική αρχή, θα συµβουλευθεί, πριν τη διατήρηση, τον Πάροχο σχετικά µε τη µορφή και 

το εύρος της διατήρησης ή/και της ενέργειας στην οποία ο Πάροχος ενδεχοµένως 

προχωρήσει προκειµένου να ελέγξει την εγκυρότητα τέτοιας υποχρέωσης. 

Εάν ζητηθεί από τον Πάροχο, ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής θα προσκοµίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως στον Πάροχο, βεβαίωση από το αρµόδιο όργανό του ή εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπό του, ότι οι υποχρεώσεις του όρου 4 έχουν τηρηθεί.  

5. ∆εσµεύσεις / Εγγυήσεις 

5.1 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής συνοµολογεί και συµφωνεί ότι η Πληροφορία δεν θεωρείται 

απαραιτήτως πλήρης, ορθή, ακριβής ή επαρκής και ότι ουδεµία ευθύνη ή εγγύηση 

αναλαµβάνει ο Πάροχος ή τα Συνεργαζόµενα Πρόσωπα σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, 

ορθότητα και πληρότητα οποιασδήποτε Πληροφορίας.  

5.2 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής συνοµολογεί και συµφωνεί ότι ο Πάροχος και τα 

Συνεργαζόµενα Πρόσωπα δεν θα υπέχουν:  

i. οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή, τους 

Εξουσιοδοτηµένους Παραλήπτες ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, από τη 

γνωστοποίηση ή/και χρήση Πληροφορίας από τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή, τους 

Εξουσιοδοτηµένους Παραλήπτες ή/και οποιονδήποτε τρίτο, και 

ii. ουδεµία υποχρέωση να παράσχουν επιπλέον πληροφορίες, να επικαιροποιήσουν 

Πληροφορίες ή/και να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες σε Πληροφορίες. 

Ο παρών όρος 5 δεν αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση αποκατάστασης από εκ 

δόλου παραποίηση. 

6. ∆ιάρκεια όρων και υποχρεώσεων  

Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής συνοµολογεί και συµφωνεί ότι οι όροι της παρούσας επιστολής 

τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της παρούσας και θα διαρκέσουν για µία περίοδο τριών 
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(3) ετών από την ηµεροµηνία της παρούσας, ακόµη καίτοι ενδεικτικά ληφθεί απόφαση από 

τον Πάροχο να αποκλείσει τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή από τη συµµετοχή σε οποιαδήποτε 

φάση του ∆ιαγωνισµού, να απορρίψει όλες ή οποιαδήποτε πρόταση ή/και να διακόψει 

άµεσες ή έµµεσες συζητήσεις που αφορούν στον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή ή/και 

οποιαδήποτε άλλη απόφαση από τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή ή τον Πάροχο να µην 

προχωρήσει στον ∆ιαγωνισµό. 

7. Παραβίαση όρων & υποχρεώσεων και αποζηµίωση 

7.1 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής συµφωνεί να αποζηµιώσει τον Πάροχο έναντι οποιασδήποτε 

ζηµίας ή επαπειλούµενης ζηµίας ή αποθετικής ζηµίας, εξόδων και δαπανών, που θα 

προκύψουν από την αθέτηση των υποχρεώσεών του ίδιου ή/και των Εξουσιοδοτηµένων 

Παραληπτών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα επιστολή. Η ισχύς του παρόντος 

όρου 7.1 θα εξακολουθεί και µετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας επιστολής. 

7.2 Στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής ή/και οι Εξουσιοδοτηµένοι Παραλήπτες 

παραβούν ή αθετήσουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή όρο της παρούσας επιστολής, ο Πάροχος 

έχει το δικαίωµα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και µε την επιφύλαξη τυχόν 

άλλων δικαιωµάτων του, να αποκλείσει τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή από το ∆ιαγωνισµό. 

8. Συµµόρφωση Εξουσιοδοτηµένων Παραληπτών 

8.1 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής δεσµεύεται να διασφαλίσει ότι κάθε Εξουσιοδοτηµένος 

Παραλήπτης (α) λαµβάνει γνώση, πριν την αποκάλυψη Πληροφορίας, των όρων της 

παρούσας επιστολής και (β) δεσµεύεται µε τις συµφωνίες, τους όρους και τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στην παρούσα επιστολή. 

8.2 Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής θα είναι υπεύθυνος έναντι του Παρόχου για κάθε αθέτηση των 

συµφωνιών, των όρων και των υποχρεώσεων της παρούσας επιστολής από οποιονδήποτε 

Εξουσιοδοτηµένο Παραλήπτη. 

9. Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαστήρια 

9.1 Η παρούσα επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά 

προκύπτει από ή/και σχετίζεται µε αυτήν αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια των 

Αθηνών, Ελλάδα.   

Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι συνοµολογείτε και αποδέχεστε τα ανωτέρω υπογράφοντας 

την παρούσα επιστολή και επιστρέφοντας µας ένα πρωτότυπο υπογεγραµµένο.  

Με εκτίµηση, 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. 

 

Συµφωνώ και αποδέχοµαι, 

 

 

[Ονοµατεπώνυµο] 

για  

[Ενδιαφερόµενος Επενδυτής / σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας υπογράφεται από 

όλα τα µέλη αυτής] 

[Τόπος, ηµεροµηνία] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ VDR 

1. Κεφαλαιοποιηµένοι όροι 

Οι όροι µε κεφαλαία στο παρόν, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που 

τους δίδεται στην από 17.11.2014 πρόσκληση υποβολής προσφοράς (η «Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς») που εξέδωσε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

∆ηµοσίου Α.Ε. (το «Ταµείο») για την αξιοποίηση του Ακινήτου στην περιοχή Σάνη του 

∆ήµου Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής.  

2. Χρήση VDR  

2.1 Οι παρόντες όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό 

τους οποίους οι Ενδιαφερόµενοι Επενδυτές, καθώς και τα πρόσωπα που ορίζονται σχετικά 

από αυτούς στο Παράρτηµα Α’ των παρόντων Όρων Χρήσης VDR, θα επιτρέπεται να έχουν 

πρόσβαση και να χρησιµοποιούν το VDR.  

2.2 Το Ταµείο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί µονοµερώς 

οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης, µε σχετική γνωστοποίηση στους Ενδιαφερόµενους 

Επενδυτές.  

2.3 Το Ταµείο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί, αφαιρέσει ή 

περιορίσει την πρόσβαση στο VDR σε οποιοδήποτε πρόσωπο, µε ή χωρίς προηγούµενη 

γνωστοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το Ταµείο και οι Σύµβουλοι δεν θα ευθύνονται για 

οποιαδήποτε ζηµία τυχόν υποστεί ο εν λόγω χρήστης του VDR. 

2.4 Το συντονισµό για τη χορήγηση δικαιωµάτων πρόσβασης στο VDR έχει για λογαριασµό του 

Ταµείου αποκλειστικά ο Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος.            

2.5 Αναγνωρίζετε ότι όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που περιέχονται στο VDR (το 

«Περιεχόµενο VDR») έχουν σχεδιαστεί ώστε να σας βοηθήσουν να προβείτε στην δική σας 

αξιολόγηση του Ακινήτου και ούτε το Ταµείο ούτε οι Σύµβουλοι αυτού (ούτε οιοσδήποτε 

από τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη, τους υπάλληλους, τους 

εντολοδόχους ή τους επαγγελµατικούς συµβούλους αυτών) δηλώνουν ή εγγυώνται ότι το 

VDR περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι δυνατό να είναι επιθυµητές ή να απαιτούνται 

ούτως ώστε να αξιολογηθεί δεόντως η Προσφορά. Η πρόσβαση στο Περιεχόµενο VDR και η 

παροχή της πληροφόρησης αυτής δεν συνιστά προσφορά σύναψης οιασδήποτε συµφωνίας 

και το  Περιεχόµενο VDR δεν θα αποτελεί την βάση οιασδήποτε συµφωνίας. 

2.6 Στην περίπτωση κατά την οποία το Ταµείο επιθυµεί ή απαιτείται να δώσει ειδοποίηση 

οιουδήποτε γεγονότος ή να επιδώσει οιοδήποτε έγγραφο σε έναν χρήστη ή χρήστες του 

VDR, όπου το εν λόγω γεγονός ή έγγραφο αφορά στην χρήση του VDR ή απαιτείται στο 
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παρόν, η εν λόγω ειδοποίηση ή το έγγραφο θα θεωρούνται ότι εγκύρως επιδόθηκαν κατά 

τον χρόνο της ανάρτησης στο VDR. 

 
2.7   Αναγνωρίζετε ότι ούτε το Ταµείο ούτε οι Σύµβουλοι (ούτε κανένας από τους αντίστοιχους 

διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζοµένους, τους αντιπροσώπους ή τους επαγγελµατικούς 

συµβούλους αυτών) προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, 

σχετικά µε την ορθότητα, την πληρότητα ή την ενηµέρωση του Περιεχοµένου του VDR και 

ότι δεν θα ευθύνονται σε καµία περίπτωση για οποιαδήποτε χρήση ή υποστήριξη του 

Περιεχοµένου του VDR. Ειδικότερα, ούτε το Ταµείο ούτε οι Σύµβουλοι (ούτε κανένας από 

τους αντίστοιχους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζοµένους, τους αντιπροσώπους ή τους 

επαγγελµατικούς συµβούλους αυτών):  

 

(α) Προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά µε την 

επάρκεια, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ενηµέρωση του Περιεχοµένου του VDR ή 

οποιασδήποτε άλλης προφορικής ή άλλης επικοινωνίας, σχετικά µε το Περιεχόµενο 

του VDR, ή 

(β) Έχουν / φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, που προκύπτει 

από τη χρήση από το πρόσωπο αυτό ή από το γεγονός ότι βασίστηκε στο Περιεχόµενο 

του VDR  ή οποιαδήποτε προφορική ή άλλη επικοινωνία σχετικά µε το Περιεχόµενο του 

VDR (µε την προϋπόθεση ότι κανένας όρος των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποκλείει 

ή περιορίζει την ευθύνη από απάτη).  

2.8 Η πλειοψηφία των εγγράφων και πληροφοριών που περιέχονται στο VDR είναι στην ελληνική 

γλώσσα, και στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί µεταφράσεις αυτών των εγγράφων και 

πληροφοριών, δεν παρέχεται καµία ένδειξη ή εγγύηση σχετικά µε την ακρίβεια ή την 

πληρότητα των εν λόγω µεταφράσεων από το Ταµείο ή από τους Εκπροσώπους του ή από 

τους Συµβούλους και καµία ευθύνη ακόµα και από αµέλεια δεν είναι ή δεν θα γίνει αποδεκτή 

για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή ανακρίβειες, αµέλεια ή άλλως γενόµενη επ΄ αυτού.  

2.9 Το Περιεχόµενο του VDR µπορεί να ενηµερώνεται, να αναθεωρείται ή να τροποποιείται χωρίς 

κοινοποίηση. Το Περιεχόµενο του VDR δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ταµείο ή τους 

Συµβούλους. Για να καταστεί το Περιεχόµενο του VDR διαθέσιµο, καµία υποχρέωση δεν 

αναλαµβάνεται ώστε να παρέχεται οιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση ή ώστε να 

επικαιροποιούνται ή να διορθώνονται οιεσδήποτε ανακρίβειες οι οποίες είναι δυνατό να 

καταστούν εµφανείς σε οιοδήποτε µέρος στο Περιεχόµενο του VDR. 
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3. Εµπιστευτικός χαρακτήρας 

3.1 Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που περιέχονται στο VDR (το «Περιεχόµενο VDR») 

διέπονται από την Επιστολή Εµπιστευτικότητας. Συµφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε 

ενήµεροι σχετικά µε τις διατάξεις της Επιστολής Εµπιστευτικότητας και βεβαιώνετε ότι θα 

συµµορφώνεστε µε τις εν λόγω διατάξεις.   

4. Συµµόρφωση 

4.1 Οφείλετε να συµµορφώνεστε απόλυτα προς όλους τους εφαρµοστέους νόµους και 

κανονισµούς κατά την πρόσβαση και χρήση του VDR και του Περιεχοµένου VDR.  

4.2 ∆εν θα πρέπει να εισάγετε οιονδήποτε λογισµικό ιό, «∆ούρειο Ίππο» (Trojan horse), 

«λογισµικό σκουλήκι» (worm) ή έτερο καταστρεπτικό κωδικό στο VDR ή στα συστήµατα 

στα οποία βρίσκεται το VDR και γενικά οτιδήποτε θα µπορούσε να προκαλέσει πρόβληµα 

στη λειτουργία και την ασφάλεια του VDR και των συστηµάτων στα οποία βρίσκεται το 

VDR. 

4.3 ∆εν θα πρέπει να αναρτάτε οιαδήποτε πληροφορία ή υλικό εντός του VDR ούτε να 

δηµιουργείτε συνδέσµους (links) από το VDR σε οιαδήποτε πληροφορία ή υλικό. 

4.4 Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν χώρο του VDR ή διαβάσετε ένα έγγραφο ή µια 

πληροφορία στα οποία γνωρίζετε ή εικάζετε ότι δεν έχετε πρόσβαση, θα πρέπει άµεσα να 

εξέλθετε του εν λόγω χώρου, να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα οιουδήποτε σχετικού 

εγγράφου ή πληροφορίας, καθώς και να ενηµερώσετε άµεσα τον VDR Provider και τα 

πρόσωπα της παραγράφου 3.7 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Στην ανωτέρω 

περίπτωση, δεν θα πρέπει να γνωστοποιήσετε το έγγραφο ή την πληροφορία στα οποία 

αποκτήσατε πρόσβαση κατ’ αυτόν τον τρόπο σε οιοδήποτε έτερο πρόσωπο. 

5. Προφυλάξεις ασφαλείας 

5.1 ∆εν επιτρέπεται να αποκτάτε πρόσβαση και να χρησιµοποιείτε το VDR σε οποιοδήποτε 

µέρος όπου έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο το κοινό (ενδεικτικά δηµόσιοι χώροι, internet 

café). 

5.2 Σε κάθε πρόσωπο στο οποίο θα επιτραπεί η πρόσβαση στο VDR, θα δοθεί ένα µοναδικό 

αναγνωριστικό χρήστη (user ID) και ένας µοναδικός κωδικός πρόσβασης (password). Οι 

user ID και τα passwords είναι αυστηρά προσωπικά και δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιούνται ή να χρησιµοποιούνται από άλλα πρόσωπα. 

5.3 Κατά την πρόσβαση και χρήση του VDR, οι χρήστες VDR πρέπει (α) να λαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το Περιεχόµενο VDR δεν είναι ορατό ή 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβάσιµο από τρίτους, (β) όταν αποµακρύνονται από τον 

υπολογιστή ή τυχόν άλλη συσκευή επικοινωνίας να διασφαλίζουν ότι ο υπολογιστής ή η εν 

λόγω συσκευή έχει κλειδωθεί µε τη χρήση ενός κωδικού πρόσβασης, ο οποίος είναι 

γνωστός ή προσβάσιµος µόνο από αυτούς και (γ) να εξέρχονται (log-off) του VDR και να 
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κλείνουν το παράθυρο του προγράµµατος περιήγησης διαδικτύου, µετά το πέρας κάθε 

χρήσης του VDR. 

5.4 Θα πρέπει να διατηρείτε ασφαλώς και ως εµπιστευτικά οιαδήποτε έγγραφα περιέχουν 

πληροφορίες που προέρχονται από ή/και σχετίζονται µε το Περιεχόµενο VDR. 

6. Προδιαγραφές ασφαλείας 

6.1 ∆εν επιτρέπεται να αποθηκεύσετε, µεταφορτώσετε, σαρώσετε, φωτοτυπήσετε, 

εκτυπώσετε, αναπαράγετε ή άλλως να εξάγετε οιοδήποτε µέρος του Περιεχοµένου VDR. 

Επιτρέπεται µόνο η εκτύπωση στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα εκτύπωσης έχει 

ενεργοποιηθεί. ∆εν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να παρακάµψετε οιαδήποτε από τα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας του VDR, καθώς και να παρέχετε τη δυνατότητα ή να 

επιτρέπετε σε άλλους να αποκτούν πρόσβαση στο VDR χρησιµοποιώντας την 

εξουσιοδότησή σας. 

6.2 Οι αναφορές λειτουργίας που τηρούνται από ή για λογαριασµό της εταιρίας που φιλοξενεί 

το VDR (ο «VDR Provider») όσον αφορά στην πρόσβαση, ενέργεια ή λειτουργία του VDR 

από έκαστο χρήστη αυτού, θα θεωρούνται πλήρης απόδειξη της εν λόγω πρόσβασης, 

ενέργειας ή λειτουργίας. 

7. ∆ιαδικασία ερωτήσεων & απαντήσεων 

7.1 Όλα τα ερωτήµατα όσον αφορά στο περιεχόµενο των εγγράφων που περιέχονται στο VDR 

θα πρέπει να αναρτώνται στο online σύστηµα Ερωτήσεων & Απαντήσεων του VDR (Q&A). 

Τα ερωτήµατα, στο µέτρο του δυνατού, θα πρέπει να αναρτώνται µε µια αναφορά στο 

σχετικό έγγραφο από τον αριθµό ευρετηρίου στο VDR. 

7.2 Στο Παράρτηµα Α’ των παρόντων Όρων Χρήσης VDR θα πρέπει να ορίσετε και να 

υποδείξετε ένα πρόσωπο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την συλλογή των ερωτηµάτων 

από την οµάδα σας και την ανάρτηση στο σύστηµα ερωτήσεων & απαντήσεων (Q&A) του 

VDR (το "Πρόσωπο Επικοινωνίας"). Μόνο το Πρόσωπο Επικοινωνίας θα έχει τη δυνατότητα 

να υποβάλει ερωτήµατα στο σύστηµα ερωτήσεων & απαντήσεων (Q&A). 

8. ∆ιαθεσιµότητα VDR 

8.1 Το VDR θα λειτουργήσει από την  17.11.2014 έως την 27.02.2015 και αναµένεται να είναι 

διαθέσιµο 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Το Ταµείο δύναται οποτεδήποτε, 

κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να περιορίσει ή άλλως τροποποιήσει τη 

διαθεσιµότητα του VDR ή να τερµατίσει τη λειτουργία του VDR, χωρίς προηγούµενη 

γνωστοποίηση.  

8.2 Καµία διαβεβαίωση δεν δίδεται ότι αναφορικά µε οιοδήποτε µέρος του Περιεχοµένου VDR 

µπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση σε οιαδήποτε µορφοποίηση, µε οιοδήποτε ρυθµό 

µεταφόρτωσης ή καθόλου.    
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8.3 Το Ταµείο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να παράσχει εναλλακτικά 

µέσα για την πρόσβαση στο Περιεχόµενο VDR. 

9. Ευθύνη 

9.1 Οι χρήστες VDR αποκτούν πρόσβαση στο VDR και χρησιµοποιούν αυτό αποκλειστικά µε 

δική τους ευθύνη.  

9.2 Το Ταµείο και οι Σύµβουλοι δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκληθεί σε 

υπολογιστή ή άλλη συσκευή και υπολογιστικό ή λογισµικό σύστηµα, καθώς και γενικά για 

οποιαδήποτε τυχόν ζηµία υποστούν οι χρήστες VDR ή/και τρίτα πρόσωπα εξαιτίας της 

πρόσβασης και χρήσης του VDR. 

9.3 ∆εσµεύεστε να διασφαλίσετε ότι καθένα από τα πρόσωπα που υποδεικνύετε στο 

Παράρτηµα Α’ των παρόντων Όρων Χρήσης VDR να αποκτήσουν πρόσβαση και να 

χρησιµοποιήσουν το VDR (α) λαµβάνουν γνώση, πριν την απόκτηση πρόσβασης στο VDR, 

των όρων της παρούσας επιστολής και της Επιστολής Εµπιστευτικότητας και (β) 

δεσµεύονται µε τις συµφωνίες, τους όρους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 

παρόν έγγραφο και την Επιστολή Εµπιστευτικότητας. 

9.4 ∆εσµεύεστε να είστε υπεύθυνοι έναντι του Ταµείου, των Συµβούλων και του VDR Provider 

για κάθε αθέτηση των συµφωνιών, των όρων και των υποχρεώσεων της παρούσας 

επιστολής και της Επιστολής Εµπιστευτικότητας από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχετε 

υποδείξει στο Παράρτηµα Α’ των παρόντων Όρων Χρήσης VDR να αποκτήσει πρόσβαση και 

να χρησιµοποιήσει το VDR. 

10. Εφαρµοστέο δίκαιο & αρµόδια δικαστήρια 

 Το παρόν διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από 

ή/και σχετίζεται µε αυτό αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδα. 

 

Παράρτηµα A’ 

� Παρακαλείστε να παράσχετε τα στοιχεία σχετικά µε το ορισθέν πρόσωπο από την οµάδα σας, 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα αιτήµατα πρόσβασης στο VDR: 

Ονοµατεπώνυµο Τηλέφωνο Email Οργανισµός Θέση / Καθήκοντα 

     

 

� Παρακαλείστε να παράσχετε τα στοιχεία του Προσώπου Επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετικό 

από το ανωτέρω): 

Ονοµατεπώνυµο Τηλέφωνο Email Οργανισµός Θέση / Καθήκοντα 
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� Παρακαλείστε να παράσχετε τα στοιχεία όλων των µελών της οµάδας σας που ζητούν 

πρόσβαση στο VDR (συµπεριλαµβανοµένων και των ανωτέρω αναφερόµενων 2 προσώπων): 

Ονοµατεπώνυµο Τηλέφωνο Email Οργανισµός 
Θέση / 

Καθήκοντα 

Έχει υπογράψει ο 

χρήστης ή ο 

οργανισµός αυτού 

την Επιστολή 

Εµπιστευτικότητας; 

      

      

      

      

      

      

 

Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι συνοµολογείτε και αποδέχεστε τα ανωτέρω υπογράφοντας 

την παρούσα επιστολή και επιστρέφοντας µας ένα πρωτότυπο υπογεγραµµένο.  

Με εκτίµηση, 

 

 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για το  

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. 

 

Συµφωνώ και αποδέχοµαι, 

 

[Ονοµατεπώνυµο] 
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για  

[Ενδιαφερόµενος Επενδυτής / σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας υπογράφεται από 

όλα τα µέλη αυτής] 

[Τόπος, ηµεροµηνία] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟ:  [Επιλέξιµο Ίδρυµα] (η «Τράπεζα») 

 

ΠΡΟΣ:  Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. 

Οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 

105 62 Αθήνα, Ελλάδα 

(ο «∆ικαιούχος») 

 [Τόπος, ηµεροµηνία έκδοσης] 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αρ. [●]   
ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 500.000 (Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων) 

1. Η παρούσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής (η «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής») εκδίδεται 

υπέρ του ∆ικαιούχου κατόπιν αιτήµατός του [●] [Όνοµα / επωνυµία και κατοικία / έδρα Υποψηφίου 
/ σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας: όνοµα / επωνυµία και κατοικία / έδρα όλων 

των µελών αυτής, µε ρητή αναφορά ότι αποτελούν µέλη της εν λόγω ένωσης προσώπων ή 

κοινοπραξίας και ότι η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδίδεται ατοµικά για την καθεµία εκ 

των ανωτέρω εταιρειών] (ο «Αιτών» / οι «Αιτούντες»), αναφορικά µε τη συµµετοχή του 

Αιτούντος / των Αιτούντων στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του Ακινήτου 

στην περιοχή Σάνη του ∆ήµου Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής που προκήρυξε ο ∆ικαιούχος 

µε την από 17.11.2014 πρόσκληση υποβολής προσφοράς (η «Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς») και σε εφαρµογή του όρου 5.1.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Οι 

Αιτούντες θα καθίστανται ατοµικά και εις ολόκληρον υπεύθυνοι ως κύριοι οφειλέτες έναντι της 

Τράπεζας. 

2. Οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, εκτός 

εάν άλλως προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς. 

3. Mε την παρούσα Εγγυητική Επιστολή εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ευθυνόµενοι ως 

πρωτοφειλέτες υπέρ του Αιτούντος (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας υπέρ κάθε 

µέλους αυτής ξεχωριστά) µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) µέχρι του 

οποίου περιορίζεται η ευθύνη µας για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των 

οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόµενων, που απορρέουν από την 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό. 
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4.  Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι στη διάθεση του ∆ικαιούχου και 

θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, καθ' υπόδειξη του ∆ικαιούχου, από την Τράπεζα, εντός τριών (3) 

Εργασίµων Ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του ∆ικαιούχου, χωρίς οποιαδήποτε 

ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας και χωρίς διερεύνηση των λόγων του 

αιτήµατος αυτού. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, 

ενέργεια ή συγκατάθεση του Αιτούντος / των Αιτούντων. Επιπλέον, δεν θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 

αίτηµα την µη κατάπτωση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής έχει ισχύ µέχρι την [●], [οκτώ (8) µήνες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών]. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει 

είτε µε την επιστροφή του σώµατος αυτής στην Τράπεζα είτε µε τη λήψη έγγραφης δήλωσής του 

∆ικαιούχου ότι η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση. Η Τράπεζα δεσµεύεται να 

παρατείνει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής για χρονική περίοδο έως 

τεσσάρων (4) ακόµη µηνών κατόπιν απλού γραπτού αιτήµατος του ∆ικαιούχου που θα πρέπει να έχει 

ληφθεί από την Τράπεζα προ της ηµεροµηνίας λήξης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής 

Συµµετοχής. Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να παρατείνει περαιτέρω την ισχύ 

της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα συµφωνηθεί µεταξύ του 

∆ικαιούχου και του Αιτούντος ύστερα από έγγραφο αίτηµα του ∆ικαιούχου ή του Αιτούντος που θα 

έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα πριν την ηµεροµηνία λήξης της παρούσας. 

6. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής παρέχεται ανέκκλητα, αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα 

και δια του παρόντος παραιτούµαστε του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και 

οιασδήποτε άλλης ένστασης που ο Αιτών / οι Αιτούντες δύναται / δύνανται να έχει / έχουν 

συµπεριλαµβανοµένων των µη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα 

άρθρα 852 - 855, 862 - 864 και 866 – 869 του ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

7. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Η Τράπεζα και ο 

∆ικαιούχος, µε την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, αποδέχονται την 

υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα σχετικά 

µε οιαδήποτε αντιδικία όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. 

8. Η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα δεν προκαλεί οποιαδήποτε 

παραβίαση των διατάξεων επί του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε σχέση µε την έκδοση 

εγγυητικών επιστολών. 

9. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδίδεται από την Τράπεζα σε συµµόρφωση µε τις 

κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας του κράτους εγκατάστασής της.  

[Υπογραφή και σφραγίδα της Τράπεζας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ(1) 

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (το «Ταµείο») 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο 

Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 

Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. τηλεοµοιοτύπου 

(fax):  

∆/νση ηλεκτρ. 

ταχυδροµείου (e-

mail):  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του νόµου 1599/1986, στο πλαίσιο της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας 

που προκηρύχθηκε µε την από 17.11.2014 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση του 

Ακινήτου στην περιοχή Σάνη του ∆ήµου Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής (η «Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς»), [µε την ιδιότητά µου ως νοµίµου εκπροσώπου του [�] (όνοµα / επωνυµία 

Υποψηφίου)] δηλώνω ότι: 
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(1) Ο Υποψήφιος(3)δεν έχει / δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήµατα: 

(α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EU L 300 της 11.11.2008, σελίδα 42), 

(β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26 Μαΐου 1997 πράξης του 

Συµβουλίου (EU C 195 της 25.6.1997, σελίδα 1) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελίδα 2) 

αντίστοιχα, 

(γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σελίδα 48), 

(δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

παρ. 2 της Οδηγίας 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως ισχύει, 

(ε)  υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια 

χρεοκοπία, ψευδής βεβαίωση, καθώς και για έγκληµα σχετικό µε την επαγγελµατική 

του δραστηριότητα ή για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο, 

 (στ)  και τα αντίστοιχα αδικήµατα τα οποία προβλέπονται στην Ελληνική νοµοθεσία 

σύµφωνα µε την προαναφερθείσα νοµοθεσία της ΕΕ. 

(2) Ο Υποψήφιος(3) δεν έχει / δεν έχω αποκλειστεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιες ή άλλες 

διαδικασίες απόκτησης ή διαγωνισµούς στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, µε αµετάκλητη 

απόφαση οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρµόδιας αρχής, ούτε έχει / έχω αποκλειστεί από 

οποιαδήποτε δηµόσια ή άλλη διαδικασία απόκτησης ή διαγωνισµό στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε 

άλλη χώρα λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, εγγράφων ή δηλώσεων. 

Οι όροι µε κεφαλαία στην παρούσα, εκτός αν άλλως προσδιορίζεται, έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

 

[Τόπος, ηµεροµηνία] 
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Ο – Η ∆ηλών/ούσα 

 

 

[Υπογραφή](4) 

[Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής] 

 

 

 

(1) Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.  

(2) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(3) Αναφορικά µε ανώνυµες εταιρίες και νοµικά πρόσωπα αντίστοιχης νοµικής µορφής σε 

διαφορετικές δικαιοδοσίες, η δήλωση αφορά τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και τον 

διευθύνοντα σύµβουλο (όπου υφίσταται), µε βάση το καταστατικό ή ισοδύναµο έγγραφο του νοµικού 

προσώπου. Για τους λοιπούς τύπους νοµικών προσώπων, η δήλωση αφορά τον νόµιµο εκπρόσωπο ή 

τους νοµίµους εκπροσώπους του νοµικού προσώπου. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω σελίδα και υπογράφεται από 

τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Από:  [Όνοµα/επωνυµία Υποψηφίου] 

Προς: Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. (το «Ταµείο») 

 Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Ελλάδα 

 

[Τόπος, ηµεροµηνία] 

 

Θέµα: Οικονοµική Προσφορά για το Ακίνητο  

Οι όροι µε κεφαλαία στην παρούσα, εκτός αν άλλως προσδιορίζεται, έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στην από 17.11.2014 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που δηµοσίευσε το Ταµείο για 

την αξιοποίηση του Ακινήτου στην περιοχή Σάνη του ∆ήµου Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής (η 

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»). 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουµε την Οικονοµική Προσφορά µας για το Ακίνητο σε 

απάντηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

Ρητά δηλώνουµε ότι αποδεχόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των συµβατικών ή άλλων κειµένων που προβλέπονται σε 

αυτήν. 

∆ια της παρούσας υποβάλλουµε την κάτωθι Οικονοµική Προσφορά για το Ακίνητο: 
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  ΜΗΝΕΣ(3) 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

(όλα τα ποσά σε Ευρώ)(1) 

0  (Οικονοµικό 

Κλείσιµο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 ΕΦΑΠΑΞ 

ΜΕΡΟΣ(2) 

Αριθµητικώς                          

Ολογράφως                          

2 ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟ 

ΜΕΡΟΣ(2) 

Αριθµητικώς                          

Ολογράφως                          

 

(1) Ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 5.2.1. 

(2) Οι τιµές που τίθενται για κάθε µήνα θεωρούνται ως τιµές στο τέλος του εν λόγω µήνα. 

(3) Ο µήνας 1 σηµαίνει ένα (1) µήνα µετά το Οικονοµικό Κλείσιµο, ο µήνας 2 σηµαίνει δύο (2) µήνες µετά το Οικονοµικό Κλείσιµο κ.ο.κ. 

[Ονοµατεπώνυµο] 

για  

[Υποψήφιος / σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας υπογράφεται από όλα τα µέλη αυτής / σε περίπτωση δάνειας χρηµατοδοτικής 

υπογράφεται και από το τρίτο πρόσωπο που παρέχει χρηµατοοικονοµική υποστήριξη] 

[Τόπος, ηµεροµηνία] 



 
 

53 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ:  [Επιλέξιµο Ίδρυµα] (η «Τράπεζα») 

 

ΠΡΟΣ:  Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε. 

Οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 

105 62 Αθήνα, Ελλάδα 

(ο «∆ικαιούχος») 

 [Τόπος, ηµεροµηνία έκδοσης] 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αρ. [●]   
ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 1.000.000 (Ευρώ ενός εκατοµµυρίου)  

1. Η παρούσα εγγυητική επιστολή οικονοµικού ανταλλάγµατος (η «Εγγυητική Επιστολή 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος») εκδίδεται υπέρ του ∆ικαιούχου κατόπιν αιτήµατός του [●] [Όνοµα / 
επωνυµία και κατοικία / έδρα Πλειοδότη / σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας: όνοµα 

/ επωνυµία και κατοικία / έδρα όλων των µελών αυτής, µε ρητή αναφορά ότι αποτελούν µέλη της 

εν λόγω ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας και ότι η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδίδεται 

ατοµικά για την καθεµία εκ των ανωτέρω εταιρειών] (ο «Αιτών»), δυνάµει της παραγράφου 

6.5.4 της από 17.11.2014 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (η «Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς») αναφορικά µε το [Οικονοµικό Αντάλλαγµα ή την πρώτη ∆όση Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος] που ο Αιτών όρισε στην Οικονοµική Προσφορά που κατέθεσε στον ∆ικαιούχο 

κατά τη συµµετοχή του Αιτούντος στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του 

Ακινήτου στην περιοχή Σάνη του ∆ήµου Κασσάνδρας του Νοµού Χαλκιδικής που προκήρυξε ο 

∆ικαιούχος µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, στο πλαίσιο της οποίας ο Αιτών 

ανακηρύχθηκε Πλειοδότης.   

2. Οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στην 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

3. Mε την παρούσα Εγγυητική Επιστολή εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ευθυνόµενοι ως 

πρωτοφειλέτες υπέρ του Αιτούντος µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ενός εκατοµµυρίου (€ 1.000.000) 

µέχρι του οποίου περιορίζεται η ευθύνη µας για την εµπρόθεσµη υπογραφή της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών και την εµπρόθεσµη και προσήκουσα καταβολή και πίστωση του ποσού 

[του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή της πρώτης ∆όσης Οικονοµικού Ανταλλάγµατος] κατά την 

ηµεροµηνία του Οικονοµικού Κλεισίµατος καθώς και για την ακριβή, πιστή και εµπρόθεσµη 

εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόµενων, που απορρέουν 
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από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και από τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών για το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της υπογραφής της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και 

του Οικονοµικού Κλεισίµατος. 

4.  Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος είναι στη διάθεση του 

∆ικαιούχου και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, καθ' υπόδειξη του ∆ικαιούχου, από την Τράπεζα, 

εντός τριών (3) Εργασίµων Ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του ∆ικαιούχου, 

χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας και χωρίς διερεύνηση των 

λόγων του αιτήµατος αυτού. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία 

εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αιτούντος. Επιπλέον, δεν θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε 

αίτηµα την µη κατάπτωση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή τη 

θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος έχει ισχύ µέχρι την [●], [έξι (6) 
µήνες] ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα οποιοδήποτε 

ενδεχόµενο αίτηµα κατάπτωσης της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε 

µε την επιστροφή του σώµατος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουµε έγγραφη δήλωσή του 

∆ικαιούχου ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. Η Τράπεζα δεσµεύεται να παρατείνει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος για χρονική περίοδο έως έξι (6) ακόµη µηνών κατόπιν απλού γραπτού 

αιτήµατος του ∆ικαιούχου που θα πρέπει να έχει ληφθεί από την Τράπεζα προ της ηµεροµηνίας 

λήξης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι 

είναι δυνατό να απαιτηθεί να παρατείνει περαιτέρω και διαδοχικά την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής 

Επιστολής για οποιαδήποτε χρονικό διάστηµα συµφωνηθεί µεταξύ του ∆ικαιούχου και του Αιτούντος 

ύστερα από έγγραφο αίτηµα του ∆ικαιούχου ή του Αιτούντος που θα έχει γνωστοποιηθεί στην 

Τράπεζα πριν την ηµεροµηνία λήξης της παρούσας. 

6. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος παρέχεται ανέκκλητα, αµετάκλητα 

και ανεπιφύλακτα και δια του παρόντος παραιτούµαστε του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως, 

καθώς και οιασδήποτε άλλης ένστασης που ο Αιτών / οι Αιτούντες δύναται / δύνανται να έχει / 

έχουν συµπεριλαµβανοµένων των µη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από 

τα άρθρα 852 - 855, 862 - 864 και 866 – 869 του ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

7. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

Η Τράπεζα και ο ∆ικαιούχος, µε την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, αποδέχονται την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα σχετικά µε οιαδήποτε αντιδικία όσον αφορά στην παρούσα 

Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. 
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8. Η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα δεν προκαλεί οποιαδήποτε 

παραβίαση των διατάξεων επί του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε σχέση µε την έκδοση 

εγγυητικών επιστολών. 

9. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος εκδίδεται από την Τράπεζα σε 

συµµόρφωση µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας του κράτους εγκατάστασής της.  

[Υπογραφή και σφραγίδα της Τράπεζας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Από 

[●] (επωνυµία Επιλέξιµου Ιδρύµατος) (η “Τράπεζα”) 

[●] (διεύθυνση]  
  

Προς 

[●] (ο “Επιλέξιµος Επενδυτής”) 
[●] (διεύθυνση] 

[●].[●].2015 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € [●●●●] 

 

Αξιότιµοι Κύριοι 

 

1. Οι όροι µε κεφαλαία, που χρησιµοποιούνται στην παρούσα επιστολή, εκτός εάν άλλως 

προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίνεται στην από 17.11.2014 Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς, για την πώληση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στον Πλειοδότη (η 

“Συναλλαγή”).  
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2. Αντιλαµβανόµαστε ότι η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει µέρος της Προσφοράς σας, όπως 

απαιτείται από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

3. Επιβεβαιώνουµε την καταρχήν προθυµία υποστήριξης της Τράπεζας για την χρηµατοδότηση 

του Επιλέξιµου Επενδυτή [του οποίου, ως ένωση προσώπων / κοινοπραξία, η σύνθεση έχει ως 

εξής: [●] για το ποσό των € [●] σχετικά µε τη Συναλλαγή. 
4. Οι όροι της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών καθώς και της δεσµευτικής Οικονοµικής 

Προσφοράς σας έχουν τεθεί υπ’ όψιν της Τράπεζας, και επιβεβαιώνουµε ότι έχουµε λάβει κατ’ 

αρχήν µια εσωτερική έγκριση, για να υποστηρίξουµε µε τραπεζική χρηµατοδότηση την 

δεσµευτική Οικονοµική Προσφορά σας, στην περίπτωση που ανακηρυχτείτε Πλειοδότης, για το 

ποσό των € [●] υπό τις προϋποθέσεις και όρους που αναγράφονται κατωτέρω βασιζόµενοι 
αποκλειστικά στα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία, πληροφορίες και δεδοµένα για τη 

Συναλλαγή και τον Επιλέξιµο Επενδυτή. Αναγνωρίζουµε ότι δεν θα εµπλακούµε στη 

διαπραγµάτευση των όρων της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

5. Με την παρούσα επιβεβαιώνουµε ότι ο Επιλέξιµος Επενδυτής έχει άµεσα διαθέσιµα τα 

ακόλουθα ποσά, υπό τις παρακάτω δανειακές συµβάσεις: 

α)  [●] 
β) [●] 
τα οποία στο σύνολο ανέρχονται στο ποσό  των € [●] 

6. Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι στην περίπτωση που ανακηρυχθείτε 

Πλειοδότης, θα προβούµε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να λάβουµε τις απαραίτητες 

τελικές εσωτερικές εγκρίσεις χρηµατοδότησης και για να οριστικοποιήσουµε και να 

εκτελέσουµε τα λεπτοµερή έγγραφα µε τον Πλειοδότη, που θα επιτρέψουν την παροχή της 

τραπεζικής χρηµατοδότησης, που προτείνεται στη δεσµευτική Οικονοµική Προσφορά σας. 

Αναγνωρίζουµε ότι οι ενέργειες αυτές, µαζί µε την πλήρη εσωτερική µας διαδικασία έγκρισης 

της χρηµατοδότησης, θα δύνανται να ολοκληρωθούν υπό κανονικές συνθήκες εντός του 

χρονικού διαστήµατος από την ανακήρυξή σας ως Πλειοδότη µέχρι την ηµεροµηνία του 

Οικονοµικού Κλεισίµατος, όπως ορίζεται στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και στην 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

7. Η παρούσα επιστολή θα είναι σε ισχύ για οκτώ (8) µήνες, εκκινώντας από την ηµεροµηνία 

υποβολής της Προσφοράς σας. Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να 

παρατείνει την ισχύ της παρούσας επιστολής για µια επιπρόσθετη χρονική περίοδο τεσσάρων 
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(4) µηνών, εάν αυτό γνωστοποιηθεί εγγράφως από το Ταµείο στην Τράπεζα πριν την 

ηµεροµηνία λήξης της παρούσας. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη προς την ανωτέρω παράταση 

της ισχύος της παρούσας επιστολής, θα απαιτείται η εσωτερική µας πλήρη έγκριση της 

χρηµατοδότησης. 

8. Η παρούσα επιστολή δεν αποτελεί πρόταση για ανάληψη εκ µέρους της Τράπεζας της 

χρηµατοδότησης ή υπόσχεση δανείου, εφ’ όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω, και δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί εγγυητική επιστολή ή συµβουλή 

ή σύσταση σύµφωνα µε το άρθρο 729 του Αστικού Κώδικα. 

Σφραγίδα και υπογραφή(ές)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Από 

[●] (επωνυµία Επιλέξιµου Ιδρύµατος) (η “Τράπεζα”) 

[●] (διεύθυνση]  
  

Προς 

[●] (ο “Επιλέξιµος  Επενδυτής”) 
[●] (διεύθυνση] 

[●].[●].2015 
 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

 

1. Οι όροι µε κεφαλαία, που χρησιµοποιούνται στην παρούσα επιστολή, εκτός εάν άλλως 

προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίνεται στην από 17.11.2014 Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς, για την πώληση σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στον Πλειοδότη 

… (η “Συναλλαγή”).  

 

2. Βεβαιώνουµε ότι ο Επιλέξιµος Επενδυτής µε την επωνυµία [●] (πλήρης επωνυµία) [και η 
εταιρία µε την επωνυµία [●] (πλήρης επωνυµία) (κλπ.), η οποία αποτελεί µέλος της ένωσης 
προσώπων / κοινοπραξίας µε την επωνυµία [●](πλήρης επωνυµία) έχει επαρκή διαθέσιµα σε 
τραπεζικό λογαριασµό της τράπεζάς µας ή ισοδύναµα άµεσα ρευστοποιήσιµα αξιόγραφα προς 

χρηµατοδότηση, σε περίπτωση που καταστεί Πλειοδότης, των αναγκών σε διαθέσιµα 

κεφάλαια όπως αυτό προκύπτει στη δεσµευτική Οικονοµική Προσφορά σας.  
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3. Αποδεχόµαστε όπως η παρούσα επιστολή µας αποτελέσει τµήµα της Προσφοράς σας, στο 

πλαίσιο των απαιτήσεων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

 

 

Με εκτίµηση, 

 

 

[Επωνυµία(ες) της(των) Τράπεζας] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


