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Σν "Σαμείο Αξιοποίηζηρ Ιδιυηικήρ Πεπιοςζίαρ ηος Γημοζίος Α.Δ." (ην "Σαμείο"), 

εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν 3986/2011, πεξί "Δπεηγφλησλ Μέηξσλ 

Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 2012-2015", (ΦΔΚ Α' 152/01.07.2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ν "Ν. 3986/2011"), θαη αλήθεη θαηά πνζνζηφ 100% ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην ("ΔΓ"), έρεη αλαιάβεη ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδησηηθήο 

πεξηνπζίαο ηνπ ΔΓ, θαζψο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ’ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην ΔΓ ή ζε Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙ ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηνπ Νφκνπ 

3985/2011 "Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015" (ΦΔΚ Α' 

151/01.07.2011) θαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV "Πξφγξακκα 

Απνθξαηηθνπνηήζεσλ" ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ 

απνηειεί κε ηε ζεηξά ηνπ ην Παξάξηεκα V ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ 4046/2012 «Έγθξηζε ησλ 

ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 

κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» (ΦΔΚ Α’ 

28/14.02.2012). 

 Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ην Σακείν απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή δηεζλνχο 

δηαγσληζκνχ (ε "Γιαγυνιζηική Γιαδικαζία"), φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα 

Πξφζθιεζε γηα ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο (ε "Ππόζκληζη"), κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε 

κίαο εθηάζεσο, ζπλνιηθήο επηθαλείαο δηαθνζίσλ έληεθα ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 

(211.000 η.κ.) πεξίπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε λνηηαλαηνιηθή παξαζαιάζζηα πιεπξά ηεο 

Υεξζνλήζνπ Καζζάλδξαο, ζηελ πεξηνρή ηέσο Κνηλνηήησλ Παιηνπξίνπ θαη Καςνρψξαο 

(Πεπθνρσξίνπ) Υαιθηδηθήο θαη λπλ Γήκνπ Καζζάλδξαο, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαιθηδηθήο, 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ξελία θαη Κάκπηλγθ Παιηνπξίνπ (ζπλνιηθήο δνκεκέλεο επηθάλεηαο πεξίπνπ ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα έμη ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (4.786 η.κ.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ), πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ φξκν Καλαπίηζα (ην "Ακίνηηο"). Σν 

Αθίλεην αλήθεη ζήκεξα θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ 
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("ΔΟΣ"). Βξίζθνληαη, φκσο, ήδε ζε εμέιημε νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ 

Αθηλήηνπ ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3986/2011. 

Η αμηνπνίεζε ηνπ Αθηλήηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ - 

παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο γεο 

"Παξαζεξηζηηθφ - Σνπξηζηηθφ Υσξηφ" θαη ηεο ιεηηνπξγίαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηα 

πιαίζηα ηεο ρξήζεο γεο "Σνπξηζκφο - Αλαςπρήο", φπσο νη ελ ιφγσ ρξήζεηο πξνβιέπνληαη ζην 

Άξζξν 11 ηνπ Ν. 3986/2011.  

πγθεθξηκέλα, ην Σακείν πξφθεηηαη λα ζπζηήζεη αλψλπκε εηαηξεία ζηελ νπνία ζα 

κεηαβηβάζεη δηθαίσκα θπξηφηεηαο επί ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ Αθηλήηνπ θαη δηθαίσκα 

επηθαλείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3986/2011, φζνλ αθνξά ζην ηκήκα απηνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα. ην πιαίζην ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο, ην 

Σακείν ζα κεηαβηβάζεηο ηηο κεηνρέο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ζηνλ Δπηιεγέληα Δπελδπηή (ε 

"ςναλλαγή"). 

ΙΙ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΤΝΑΛΛΑΓΗ 

θνπφο ηεο πλαιιαγήο είλαη ε πξνζέιθπζε ελδηαθεξνκέλσλ, ζε δηεζλέο επίπεδν, πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ ηίκεκα, αλαθνξηθά κε ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο. 

1.1 ηα πιαίζηα ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο, πξφζεζε ηνπ Σακείνπ είλαη λα 

δηαηεξήζεη πςειφ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη αλνηθηνχ, πξαγκαηηθνχ θαη ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη ίζε κεηαρείξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηεο πλαιιαγήο. 

1.2 Σν Σακείν θαη ν επελδπηήο πνπ ζα επηιεγεί κέζσ ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο (ν 

"Δπιλεγείρ Δπενδςηήρ") ζα ππνγξάςνπλ ζχκβαζε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ (ε 

"ύμβαζη"). 

1.3 Σν Σακείν ζα παξάζρεη ζρέδηo ηεο χκβαζεο ζηνπο Πξνεπηιεγέληεο Τπνςεθίνπο 

(φπσο απηνί νξίδνληαη θαησηέξσ) θαηά ηε B' Φάζε ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

1.4 Ο Δπηιεγείο Δπελδπηήο ζα είλαη ειεχζεξνο λα αμηνπνηήζεη ην Αθίλεην φπσο απηφο 

επηζπκεί, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, ππφ ηελ αίξεζε φηη ζα ηεξήζεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζληθή πνιενδνκηθή, πεξηβαιινληηθή ή/θαη άιιε 

ζρεηηθή λνκνζεζία.   
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ΙΙΙ. ΣΟ ΑΚΙΝΗΣΟ 

Σν Αθίλεην βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή παξαζαιάζζηα πιεπξά ηεο Υεξζνλήζνπ ηεο 

Καζζάλδξαο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο πνπ εθηείλεηαη απφ ην Αθξσηήξην "Αισλάθη" κέρξη ην 

Αθξσηήξην "Υξνχζσ" θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 6 ρικ απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Πεπθνρσξίνπ θαη 

πεξίπνπ 3ρικ απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Παιηνπξίνπ, ελψ απέρεη 78ρικ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ 

Ννκνχ, ηνλ Πνιχγπξν θαη 115ρικ απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα, ην Aθίλεην 

απέρεη 99 ρικ απφ ην αεξνδξφκην "Μαθεδνλία", θαη 110 ρικ, απφ ην Ληκέλα ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Σν Αθίλεην απνηειεί παξαζαιάζζηα έθηαζε κε κήθνο αθηνγξακκήο πεξίπνπ 

ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ κέηξσλ (1.300 κ). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζέζε ηνπ Αθηλήηνπ, ην εμαηξεηηθφ θπζηθφ ηνπ θάιινο, ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο γχξσ πεξηνρήο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο ηνπ, 

θαη ζπλεπψο ηελ πςειή πξνθχπηνπζα αμία ηνπ, ζα κπνξνχζε απηφ λα αλαπηπρζεί κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο πνιπηεινχο ζπγθξνηήκαηνο παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ θαη ηεο 

επαλαιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Ξελία. 

Η αμηνπνίεζε ηνπ Αθηλήηνπ ζα ιάβεη ρψξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνιενδνκηθήο σξίκαλζεο 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα Άξζξα 10 επ. ηνπ Ν. 3986/2011, ήηνη ηεο πξνεηνηκαζίαο Δηδηθνχ 

ρεδίνπ Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ ("ΔΥΑΓΑ"). Σν ΔΥΑΓΑ ζα έρεη 

εγθξηζεί, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 3986/2011, έσο ηελ νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ηεο πλαιιαγήο. 

IV. ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Η Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζε δχν θάζεηο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηo παξφλ Κεθάιαην (IV), σο αθνινχζσο: 

1. Α' Φάζη 

Καηά ηελ Α΄ Φάζε ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο ("Α' Φάζη") ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζα 

εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία 

ππνβάιινληαο ζρεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο (ε "Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ"), 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Κεθάιαην VI θαησηέξσ (ηα 

"ςνοδεςηικά Έγγπαθα"), παξέρνληαο ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 
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1.1 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 

α. ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε 

(ν "Τποτήθιορ" ή νη "Τποτήθιοι"). Οη Τπνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γηαγσληζηηθή 

Γηαδηθαζία, κε ηε κνξθή έλσζεο πξνζψπσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ηδηαίηεξε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ είηε ζηελ Α' είηε ζηε Β' Φάζε.  

Κάζε Τπνςήθηνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία ππνβάιινληαο κφλν 

κία Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα λνκηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέιε κίαο κφλν έλσζεο πξνζψπσλ.  

Δπίζεο, δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

πνπ ζα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα, ήηνη θαηφπηλ ηεο Τπνβνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη πξν 

ηεο ππνβνιήο δεζκεπηηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο λα ζπζηήζεη έλσζε πξνζψπσλ. 

β. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία ελψζεηο 

πξνζψπσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

(i) Έλα κέινο δηαγσληδφκελεο έλσζεο πξνζψπσλ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

άιιε δηαγσληδφκελε έλσζε πξνζψπσλ νχηε κπνξεί έλα κέινο δηαγσληδφκελεο έλσζεο 

πξνζψπσλ λα ππνβάιιεη μερσξηζηή Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο σο κεκνλσκέλνο 

Τπνςήθηνο. Σπρφλ παξαβίαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ άκεζν 

απνθιεηζκφ φισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ ελψζεσλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θνηλφ κέινο, 

θαζψο θαη ησλ Τπνςεθίσλ πνπ εκπιέθνληαη.  

(ii) ε πεξίπησζε ππνβνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο απφ έλσζε πξνζψπσλ, ε 

έλσζε πξνζψπσλ πξέπεη λα νξίζεη έλα απφ ηα κέιε ηεο σο επηθεθαιήο (o 

"Δπικεθαλήρ"). Ο Δπηθεθαιήο πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πιεξνί ζε αηνκηθή βάζε ηα 

θξηηήξηα πξνεπηινγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν (2) θαησηέξσ ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ θαη πξέπεη λα ηνπ αλαηεζεί ν έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο. Ο 

Δπηθεθαιήο, φπσο εθπξνζσπείηαη ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία, πξέπεη λα είλαη 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηα ινηπά κέιε ηεο έλσζεο πξνζψπσλ λα εθπξνζσπεί 

ηελ έλσζε πξνζψπσλ ελψπηνλ ηνπ Σακείνπ. 

(iii) Όια ηα κέιε ηεο έλσζεο πξνζψπσλ ζα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ έλαληη ηνπ Σακείνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο. Με ζπκκφξθσζε απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο έλσζεο 
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πξνζψπσλ κπνξεί επηπιένλ λα νδεγήζεη ζηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ. 

(iv) Αιιαγέο ζηε ζχλζεζε κηαο έλσζεο πξνζψπσλ (είηε κε έμνδν πθηζηάκελσλ 

κειψλ είηε κε είζνδν λέσλ κειψλ) θαζψο θαη αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο έλσζεο πξνζψπσλ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηεο Α’ Φάζεο θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ 

δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1.1(α) αλσηέξσ θαη 

θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο θαη έγθξηζεο ηνπ Σακείνπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε 

έλσζε πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ζπλερίδεη λα πιεξνί ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Κξηηήξηα 

Πξνεπηινγήο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 2.1 θαησηέξσ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ησλ 

λέαο ζχλζεζεο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ, θάζε δε κέινο ηεο έλσζεο λα πιεξνί ηα 

Κξηηήξηα Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. 

(v) Σα κέιε ηεο έλσζεο πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ αλαδεηρζεί Δπηιεγείο Δπελδπηήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δπηθεθαιήο, κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν 

ηνπ πνζνζηνχ ηνπο ζε άιια κέιε ηεο έλσζεο. 

γ. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ είλαη θάηνηθνη / εδξεχνπλ ή έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ή 

ηελ πξαγκαηηθή έδξα ηνπο ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε πςεινχ θηλδχλνπ θαη κε ζπλεξγάζηκα 

θξάηε θαη εδάθε, φπσο απηά εθάζηνηε θαζνξίδνληαη απφ ηελ Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Γξάζεο (Financial Action Task Force, www.fatf-

gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00.html), δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλα ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία. Δπίζεο, ηα ελ ιφγσ θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα, φπσο νξίδνληαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν, δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία είηε σο κέηνρνη ή κέιε, είηε σο κέηνρνη ή κέιε κεηφρσλ ή κειψλ 

Τπνςεθίνπ. Σα αλσηέξσ δελ εθαξκφδνληαη, εάλ ην ελ ιφγσ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο 

νξίδεηαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν, είλαη κέηνρνο ή κέινο (αθφκε θαη πιεηνςεθψλ) 

Τπνςεθίνπ, πνπ έρεη ηδξπζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ("ΔΔ") ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ("ΔΟΥ") θαη έρεη ηελ θαηαζηαηηθή 

ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή θαη δηνηθεηηθή ή θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ εληφο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή 

ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο ("ΟΟΑ"). 

2. Κπιηήπια Πποεπιλογήρ 

2.1 Υπημαηοοικονομικά Κπιηήπια Πποεπιλογήρ 

α. Για Nομικά Ππόζυπα και Δνώζειρ Πποζώπυν 

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236992_1_1_1_1_1,00.html
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Ο Τπνςήθηνο πξέπεη λα θαηαδείμεη φηη θαηά ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο είρε, ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε, εθφζνλ είλαη εθαξκφζηκν, ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπιάρηζηνλ 

εηθνζηπέληε εθαηνκκχξηα επξψ (€25.000.000). 

Σν ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο δελ ζα πξέπεη λα ιήγεη λσξίηεξα απφ ηελ 31.12.2012. ε 

πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 δελ είλαη δηαζέζηκεο, 

ζα πξνζθνκίδνληαη απηέο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2011. 

ε πεξηπηψζεηο ελψζεσλ πξνζψπσλ, ην πξναλαθεξφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θξηηήξην 

αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πιεξνχηαη σο άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 

πξνζψπσλ, ζηαζκηζκέλσλ κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έλσζε πξνζψπσλ, κε βάζε 

ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Υ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + … + (Nv x Pv), φπνπ  

Ν είλαη ην ζρεηηθφ κέγεζνο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο 

πξνζψπσλ,  

Ρ είλαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε πξνζψπσλ ηνπ αληίζηνηρνπ κέινπο, θαη  

ν είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πξνζψπσλ.  

Δθφζνλ κηα ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ 

Νφκνπ 2190/1920, φπσο ηζρχεη) ζπκκεηάζρεη ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία κεκνλσκέλα ή 

σο κέινο έλσζεο πξνζψπσλ, κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα άιισλ 

εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ φπσο εμεηδηθεχεηαη ακέζσο θαησηέξσ: 

- Δάλ ν Τπνςήθηνο είλαη κεηξηθή εηαηξεία κπνξεί λα βαζηζηεί ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.  

- Δάλ ν Τπνςήθηνο είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία κπνξεί λα βαζηζηεί ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κφλν εάλ απνδείμεη ζην Σακείν φηη 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, ππνβάιινληαο ζρεηηθή 

δεζκεπηηθή επηζηνιή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζή ηεο λα 

ππνζηεξίμεη νηθνλνκηθά ηε ζπγαηξηθή. 

Οη Τπνςήθηνη δελ κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ηξίηνπ κέξνπο γηα λα απνδείμνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ ηδησηηθνχ επελδπηηθνχ 

θεθαιαίνπ (private equity funds) ν ππνινγηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ ζπλφινπ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ (€25.000.000) πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ ζα 
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γίλεηαη κε βάζε ηα κεγέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηνηθνχληαη ή ιακβάλνπλ 

θαζνδήγεζε απφ ηελ ίδηα εηαηξεία ή ηνλ ίδην φκηιν εηαηξεηψλ ηδησηηθνχ επελδπηηθνχ 

θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ πνπ απνηειείηαη απφ εηαηξείεο ηδησηηθνχ 

επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ (private equity funds) ν ππνινγηζκφο ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ ζπλφινπ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ αλσηέξσ ηχπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ην άζξνηζκα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο Τπνςήθηνο ή έλα κέινο έλσζεο πξνζψπσλ έρεη ζπγρσλεπζεί ή έρεη 

εμαγνξάζεη επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ην θξηηήξην ηεο 

παξαγξάθνπ (α) αλσηέξσ κπνξεί λα πιεξνχηαη επί ηε βάζεη ελνπνηεκέλσλ (pro forma) 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ παξαδνρή φηη ε εμαγνξά ή 

ζπγρψλεπζε έιαβε ρψξα ζηελ αξρή απηήο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ έλα λνκηθφ πξφζσπν έρεη ζπζηαζεί γηα ιηγφηεξν απφ έλα (1) νηθνλνκηθφ 

έηνο, ην Σακείν, ζε ζρέζε κε ηελ αλαθνξά ζην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ, ζα ιάβεη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη ζε ιεηηνπξγία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελ ιφγσ Τπνςήθηνο ζα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθφ ή δήισζε ειεγθηηθήο εηαηξείαο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πηζηνπνηεκέλεο ζηε 

ρψξα εγθαηάζηαζεο πνπ ζα βεβαηψλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ζα αλαθέξεη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Τπνςεθίνπ.  

Δάλ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο ηξέρνπζαο εγθαηάζηαζεο ελφο Τπνςεθίνπ δελ απαηηεί ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν Τπνςήθηνο απηφο, καδί κε φια ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε, πξέπεη λα ζπλππνβάιιεη, 

πιένλ ησλ αδεκνζίεπησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 

1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ε δεκνζίεπζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

β. Για Φςζικά Ππόζυπα 

Ο Τπνςήθηνο πξέπεη λα θαηαδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθή θεθάιαηα γηα ηελ επέλδπζε: 

To "ρεηηθφ Ύςνο Κεθαιαίνπ" λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ εηθνζηπέληε εθαηνκκχξηα επξψ 

(€25.000.000). Ο ππνινγηζκφο ηνπ "ρεηηθνχ Ύςνπο Κεθαιαίνπ" γίλεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ην άζξνηζκα ησλ θάησζη: 

(i) Σα ίδηα θεθάιαηα εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο / κέηνρνο θαηά 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Τπνςεθίνπ ζε απηέο, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ή βάζεη θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Σν νηθνλνκηθφ 

έηνο δε ζα πξέπεη λα ιήγεη λσξίηεξα απφ ηελ 31.12.2012 (πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη 
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πξφζθαην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζψπνπ ζην θεθάιαην ησλ 

εηαηξεηψλ, ελδεηθηηθά απφζπαζκα κεηξψνπ κεηφρσλ/εηαίξσλ θ.ιπ.).  

(ii) Καηαζέζεηο ζε κεηξεηά ζε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί 

λφκηκα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ ΟΟΑ (πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεηαη πξφζθαηε βεβαίσζε Σξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο). 

(iii) Ρεπζηνπνηήζηκα θαη κεηαβηβάζηκα αμηφγξαθα (πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη 

πξφζθαηε βεβαίσζε απφ ηξάπεδα, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, ζεκαηνθχιαθα ή άιιν 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ λφκηκα κπνξεί λα εθδίδεη ηέηνηεο βεβαηψζεηο θαη ιεηηνπξγεί 

λφκηκα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ ΟΟΑ).  

Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ Τπνςήθην ζα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν απνδνρήο ή απφξξηςεο απφ ην Σακείν. Σν Σακείν δχλαηαη λα δερηεί ή λα 

απνξξίςεη ηελ απφδεημε θεθαιαίνπ (proof of funds), ζε πεξίπησζε πνπ απηά ακθηζβεηνχληαη 

ή θξίλνληαη δχζθνια ξεπζηνπνηήζηκα ή ρακειφηεξεο αμίαο απφ ηε δεινχκελε. 

γ. Για Νομικά Ππόζυπα, Δνώζειρ Πποζώπυν και Φςζικά Ππόζυπα 

Όινη νη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ κηα επηζηνιή απφ ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ 

ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ 

ΟΟΑ, ζηα ειιεληθά ή ζηα αγγιηθά, πνπ λα επηβεβαηψλεη ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Τπνςεθίνπ. 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Έλαο Τπνςήθηνο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηξίηνπ κέξνπο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή θχζεο ηεο ζρέζεο ηνπ κε απηά. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

Τπνςήθηνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε πλαιιαγή πξνζθνκίδνληαο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ην ηξίην κέξνο (ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, εθφζνλ ην άιιν 

κέξνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν), ζηελ νπνία ην ηξίην κέξνο ζα βεβαηψλεη φηη ζα ζέζεη φινπο 

ηνπο απαξαίηεηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο ζηε δηάζεζή ηνπ Τπνςεθίνπ θαη φηη ζα 

επζχλεηαη έλαληη ηνπ Σακείνπ ζε πεξίπησζε πνπ νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν δελ πιεξνχληαη (Παξάξηεκα Β). ηελ πεξίπησζε απηή, ην ηξίην κέξνο ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην IV ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, 

παξάγξαθνο 2 (Κξηηήξηα Πξνεπηινγήο) ππνπαξάγξαθνο 2.1 (Υξεκαηννηθνλνκηθά Κξηηήξηα 

Πξνεπηινγήο) πεξηπηψζεηο (α), (β) θαη (γ), θαζψο επίζεο θαη ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζην 

Κεθάιαην VI ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, παξάγξαθνο 3 (Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη 
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άιια απνδεηθηηθά έγγξαθα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κξηηεξίσλ), πεξηπηψζεηο (α), (β), (γ) 

θαη (δ), πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, ην ηξίην κέξνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα πλνδεπηηθά έγγξαθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην VI ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, παξάγξαθνο 2 (πλνδεπηηθά 

Έγγξαθα) ππνπαξάγξαθνο 2.1 (Έγγξαθα).    

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηε Β΄ Φάζε ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο, ην ηξίην κέξνο ζα 

πξέπεη λα θαιχςεη είηε ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο (πνπ ζα 

ππνβιεζεί θαηά ηε Β΄ Φάζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην IV, παξάγξαθνο 3 (δ) 

θαησηέξσ), ζην κέηξν πνπ ην ελ ιφγσ ηξίην κέξνο αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε πλαιιαγή. ε πεξίπησζε πνπ ν 

Τπνςήθηνο πνπ ζα βαζηζηεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηξίηνπ κέξνπο, επηιεγεί, 

ηειηθά, κέζσ ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο σο Δπηιεγείο Δπελδπηήο, ην ελ ιφγσ ηξίην 

κέξνο πνπ ζα παξέρεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζα ζπκβιεζεί, επίζεο, ζηε 

χκβαζε, αλαιακβάλνληαο απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηιεγέληα Δπελδπηή ηηο ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο,   

2.2 Κπιηήπια Πποεπιλογήρ βάζει ηηρ Πποζυπικήρ Καηάζηαζηρ 

1. Ο Τπνςήθηνο (ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, θάζε κέινο απηήο) πξέπεη λα 

απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα θξηηήξηα πξνεπηινγήο βάζεη Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο 

πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο.  

α. Ο Τπνςήθηνο, δελ πξέπεη λα έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα 

νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ πνηληθά αδηθήκαηα: 

(i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EU L 300 ηεο 11.11.2008, ζει. 

42).  

(ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EΔ C 195 ηεο 25.6.1997 ζει. 1) θαη ζην άξζξν 2 παξ. 1(a) ηεο 

Απφθαζεο-πιαίζην αξηζ. 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EU L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζει. 54). 
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(iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EΔ C 316 

ηεο 27.11.1995 ζει. 48). 

(iv) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, σο ηζρχεη (ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Νφκν 3691/2008, σο ηζρχεη). 

(v) Οπνηνδήπνηε απφ ηα εγθιήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβηαζκνχ, 

πιαζηνγξαθίαο εγγξάθσλ, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 

β. Ο Τπνςήθηνο δελ πξέπεη λα έρεη θαηαδηθαζζεί κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ 

δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, γηα 

νπνηνδήπνηε έγθιεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, νχηε λα έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο Γηαδηθαζίαο 

Απφθηεζεο, ηεο πλαιιαγήο ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

γ. Ο Τπνςήθηνο δελ πξέπεη λα έρεη θαηαδηθαζζεί γηα ςεπδείο βεβαηψζεηο, νχηε λα 

έρεη(νπλ) παξαιείςεη λα παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 

Δπί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα αλσηέξσ ππφ (α), (β) θαη (γ) θξηηήξηα απνθιεηζκνχ αθνξνχλ 

ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν κε βάζε ην 

θαηαζηαηηθφ ή ηζνδχλακν έγγξαθν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δπί άιισλ ηχπσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ην αλσηέξσ θξηηήξην απνθιεηζκνχ αθνξά ζην λφκηκν εθπξφζσπν ή ζηνπο 

λνκίκνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Δπί ελψζεσλ πξνζψπσλ, ην αλσηέξσ 

θξηηήξην απνθιεηζκνχ αθνξά ζην λφκηκν εθπξφζσπν ή ζηνπο λνκίκνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ. 

δ. Ο Τπνςήθηνο δελ πξέπεη λα έρεη ηεζεί ζε πηψρεπζε ή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ζε 

αληίζηνηρε θαηάζηαζε, λα έρεη ιπζεί, λα ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, λα έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα 

ηε ζέζε απηνχ ζε πηψρεπζε ή γηα ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηή, λα έρεη εθδνζεί απφθαζε γηα ηελ 

έλαξμε δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο / εμπγίαλζεο, νχηε λα έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε (βι. 

Νφκν 3588/2007-Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, σο ηζρχεη), λα έρεη αλαζηείιεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, νχηε 

λα ππάξρεη αίηεζε ή δηαδηθαζία γηα ηέηνηα δεηήκαηα θαη λα έρεη ηεζεί ζε αλάινγε θαηάζηαζε 

πνπ λα πξνθχπηεη απφ αλάινγε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή ηηο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ίδξπζεο ή/θαη εγθαηάζηαζεο. 
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ε. Ο Τπνςήθηνο λα είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο.  

ζη. Ο Τπνςήθηνο λα είλαη ελήκεξνο ζε ζρέζε κε ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(εάλ πξνβιέπνληαη ζηελ ρψξα ηεο ηξέρνπζαο εγθαηάζηαζήο ηνπ). 

3. Β' Φάζη 

α. Η απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Τπνςεθίσλ ζηε Β' Φάζε ηεο Γηαγσληζηηθήο 

Γηαδηθαζίαο (ε "Β' Φάζη") αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη 

ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο. ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο, νη Τπνςήθηνη ζα εηδνπνηεζνχλ γξαπηψο απφ ην Σακείν γηα ην εάλ έρνπλ επηιεγεί 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β' Φάζε ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη λα 

ππνβάιινπλ δεζκεπηηθή πξνζθνξά (νη "Πποεπιλεγένηερ Τποτήθιοι"). 

β. Οη Πξνεπηιεγέληεο Τπνςήθηνη ζα θιεζνχλ λα ππνγξάςνπλ ζχκβαζε 

εκπηζηεπηηθφηεηαο (ε "ύμβαζη Δμπιζηεςηικόηηηαρ"), ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο ζα ιάβνπλ 

γξαπηψο πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, 

νδεγίεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβνιή ηεο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη κηα 

ζχλνςε ησλ φξσλ ηεο Β' Φάζεο (ε "Ππόζκληζη Τποβολήρ Γεζμεςηικήρ Πποζθοπάρ"). 

γ. Καηά ηε Β' Φάζε ζα ιεηηνπξγήζεη Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ (Data Room) γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο Πξνεπηιεγέληεο Τπνςεθίνπο ζρεηηθά κε ηα λνκηθά θαη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αθηλήηνπ. 

δ. Καηά ηε Β' Φάζε, ζα δεηεζεί απφ ηνπο Πξνεπηιεγέληεο Τπνςεθίνπο λα ππνβάιινπλ 

δεζκεπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ απφ ην Σακείν ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Γεζκεπηηθήο 

Πξνζθνξάο. 

V. ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία, ζα 

πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληφο ηνπο θαη ηα πλνδεπηηθά Έγγξαθα, είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αιιεινγξαθίαο, απεπζπλφκελνη ζηνλ θ. Γεψγην Παπαειηνχ, 

Eurobank Equities ΑΔΠΔΤ, Φηιειιήλσλ 10 θαη Ξελνθψληνο 13, Αζήλα 10557, Διιάο, ηει 

(+) 30 210 3720072. Η ππνβνιή ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα φρη αξγφηεξα απφ ηελ 17:00 ψξα 

Διιάδνο, ηελ 26.03.2013. Η πξνζήθνπζα ππνβνιή ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα 

επηβεβαηψλεηαη απφ πκβνιαηνγξάθν. 

Η Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο ηφζν ζε έγραξηε κνξθή φζν θαη 

απνζεθεπκέλε ζε ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο, ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. Η 
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Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Τπνςήθην, ζηελ πεξίπησζε 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή απφ ην / ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ή άιιν/νπο εηδηθψο 

εμνπζηνδνηεκέλν/πο εθπξφζσπν/νπο θάζε Τπνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο 

έλσζεο πξνζψπσλ.  

Σα πλνδεπηηθά Έγγξαθα ζα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθψο ηφζν ζε έγραξηε κνξθή φζν θαη 

απνζεθεπκέλα ζε ειεθηξνληθφ κέζν απνζήθεπζεο (π.ρ. CD, DVD, USB θιπ), ζε επθφισο 

πξνζβάζηκε κνξθή, ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα ή άιισο ζε επίζεκε κεηάθξαζε. 

Γελ ζα γίλεη απνδεθηή Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ 17:00 ψξα 

Διιάδνο, ηελ 26.03.2013. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ιφγσ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο ζα 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην Σακείν σο δηθαηνινγεκέλε θαζπζηέξεζε γηα ηελ εθπξφζεζκε 

Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ρσξίο 

ιφγν αλσηέξαο βίαο, ε Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Τπνςήθην, ρσξίο λα 

απνζθξαγίδεηαη. 

Σν άλνηγκα ησλ Δθδειψζεσλ Δλδηαθέξνληνο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα ιάβεη ρψξα ηελ 

27.03.2013, ζηηο 10:30 π.κ. ψξα Διιάδνο, ζηα γξαθεία ηνπ Σακείνπ, Κνινθνηξψλε 1 & 

ηαδίνπ, 105 62 Αζήλα, Διιάδα, παξνπζία ησλ Τπνςεθίσλ ή ησλ δηνξηζκέλσλ γηα ην ζθνπφ 

απηφ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

VI. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΣΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Η Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα, κε ηε κνξθή θαη ηε 

ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 
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1. Γηλώζειρ 

α. Γηλώζειρ ζσεηικά με ηην Πποζυπική Καηάζηαζη ηυν Τποτηθίυν 

(i) Όλνκα ή Δπσλπκία ηνπ Τπνςεθίνπ, δηεχζπλζε θαη έδξα, αξηζκνί ηειεθψλνπ 

θαη ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζην 

δηαδίθηπν (εάλ ππάξρεη). 

(ii) χλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ 

Τπνςεθίνπ, ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ. 

(iii) Σελ απφθαζε ηνπ Τπνςήθηνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γηαγσληζηηθή 

Γηαδηθαζία θαη, ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ή έλσζεο πξνζψπσλ, αθξηβέο 

αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ ή ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, 

κε βάζε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Τπνςεθίνπ ζηε Γηαγσληζηηθή 

Γηαδηθαζία, θαη απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ν Δπηθεθαιήο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ πνπ ππνγξάθεη ηελ 

Δπηζηνιή Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο.  

(iv) ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, ηα νλφκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 

πξνζψπσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο έδξεο, πθηζηάκελα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πξνζψπσλ ή άιινπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηψλ, θαζψο θαη ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ.  

(v) Γήισζε ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ αληηθιήηνπ. Η δήισζε απηή πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αληηθιήηνπ (φλνκα, δηεχζπλζε, ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε, αξηζκφ θαμ θαη αξηζκνχο ηειεθψλνπ γξαθείνπ, νηθίαο θαη θηλεηφ), καδί κε 

έλαλ θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ θαη 

άιισλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ ν Τπνςήθηνο ήδε ρξεζηκνπνηεί ή πξνηίζεηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

(vi) Αλ ν Τπνςήθηνο δελ πξνηίζεηαη λα παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο θαηά ην 

άλνηγκα ησλ Δθδειψζεσλ Δλδηαθέξνληνο, δήισζε δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ γηα ην 

ζθνπφ απηφ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αληηπξνζψπνπ (φλνκα, 

δηεχζπλζε, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, αξηζκφ θαμ θαη αξηζκνχο ηειεθψλνπ γξαθείνπ, 

νηθίαο θαη θηλεηφ). 
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β. Γήλυζη ζσεηικά με ηη Υπημαηοοικονομική Ικανόηηηα ηος Τποτηθίος. 

Γήισζε φηη ν Τπνςήθηνο πιεξεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα πξνεπηινγήο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην IV, παξάγξαθνο (2.1). 

γ. Γενικέρ Γηλώζειρ 

(i) Όηη ν Τπνςήθηνο έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο Πξφζθιεζεο θαη απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

(ii) Όηη ν Τπνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαη φηη 

δελ ππάξρνπλ εηαηξηθνί πεξηνξηζκνί, πεξηνξηζκνί αληαγσληζκνχ ή άιινη λνκηθνί 

πεξηνξηζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ Τπνςήθην απφ ηελ ππνβνιή ηεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. 

(iii) Όηη ε ζπκκεηνρή ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή 

επζχλε θαη έμνδα ηνπ Τπνςεθίνπ θαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ σο εθ ηνχηνπ δελ 

ζεκειηψλεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ ην Σακείν. 

(iv) Αλαγλψξηζε φηη ε απφξξηςε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δελ δεκηνπξγεί 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηνλ Τπνςήθην. 

2. ςνοδεςηικά Έγγπαθα 

Σαπηφρξνλα κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο νη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα 

αθφινπζα πλνδεπηηθά Έγγξαθα: 

2.1 Έγγπαθα 

α. Νομικά Ππόζυπα  

(i) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ(ά) ηνπ δεκφζηνπ κεηξψνπ εηαηξεηψλ ή άιιν 

ηζνδχλακν έγγξαθν, εθδνζέλ εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ην νπνίν λα πηζηνπνηεί ηε ζχζηαζε, ηελ εγγξαθή ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζηε ρψξα ίδξπζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο 

εγθαηάζηαζήο ηεο (εάλ είλαη δηαθνξεηηθή) θαη ηελ χπαξμή ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.  

(ii) Έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηζρχνπζα εθπξνζψπεζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα (π.ρ. Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο, 

Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο, Γηαρεηξηζηέο, πλδηαρεηξηζηέο θιπ.), λφκηκα ζεσξεκέλν 

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή άιιν αξκφδην πξφζσπν ή 
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ζπκβνιαηνγξάθν. Σα πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο 

πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε θαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ εμνπζηνδφηεζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηα ππνβαιιφκελα έγγξαθα. Αλ, 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, είλαη 

ππνρξεσηηθή ε δεκνζίεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν, ηφηε πξέπεη λα ζπλππνβιεζεί θαη αληίγξαθν ηεο δεκνζίεπζεο απηήο 

(π.ρ. ην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο). 

(iii) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 (Παπάπηημα Α) ππνγεγξακκέλε 

απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο), ζηελ νπνία ζα 

δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο:  

1. Ο Τπνςήθηνο θαη ν(η) λφκηκνο(η) εθπξφζσπφο(ί) ηνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη 

(2) ηνπ Κεθαιαίνπ IV.  

2. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί λνκηθήο θχζεσο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο αλσηέξσ 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Νφκνπ 1599/1986. 

3. Ο Τπνςήθηνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο ή 

άιιεο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ή δηαγσληζκνχο ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα 

ίδξπζεο ή/θαη εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο ή αιινδαπήο δεκφζηαο ή δηθαζηηθήο αξρήο, 

νχηε έρεη απνθιεηζηεί απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή άιιε δηαδηθαζία απφθηεζεο 

ή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα ίδξπζεο ή/θαη 

εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ιφγσ ππνβνιήο πιαζηψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή/θαη εγγξάθσλ ή/θαη δειψζεσλ. 

4. Ο(η) λφκηκνο(η) εθπξφζσπνο(η) ηνπ Τπνςεθίνπ δελ έρεη(νπλ) 

θαηαδηθαζζεί γηα ςεπδείο βεβαηψζεηο, νχηε έρεη(νπλ) παξαιείςεη λα 

παξάζρεη(νπλ) ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο.  

5. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο Τπεχζπλεο Γήισζεο, 

φιεο νη πιεξνθνξίεο, νη δειψζεηο, νη βεβαηψζεηο θαη ηα πλνδεπηηθά Έγγξαθα 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί καδί κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο είλαη αιεζή θαη 
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αθξηβή θαη δελ έρνπλ απνθξχςεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαη ηε πλαιιαγή. 

β. Δνώζειρ Πποζώπυν 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη 

(2) ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ VI (Δπηζηνιή Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη πλνδεπηηθά 

Έγγξαθα), ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ, εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ έγγξαθν, θαη ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο 

ζηελ έλσζε πξνζψπσλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη.  

γ. Φςζικά ππόζυπα 

Κάζε Τπνςήθηνο θπζηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο: 

(i) Ιζρχνλ, πιήξσο έγθπξν ππνγεγξακκέλν δηαβαηήξην, εζληθή ηαπηφηεηα (φπνπ 

εθαξκφδεηαη) θαη άδεηα παξακνλήο (φπνπ εθαξκφδεηαη), 

(ii) Οπνηνδήπνηε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ινγαξηαζκνχ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θνηλήο σθέιεηαο ή Ο.Σ.Α. ή θνξνινγηθήο αξρήο), πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηελ θαηνηθία ηνπ Τπνςεθίνπ, εθδνζέληνο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, 

(iii) Πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν εθδνζέλ απφ ηελ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο πνπ λα απνδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηελ 

θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ Τπνςεθίνπ. 

(iv) Σελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.1(α) αλσηέξσ (φπνπ θαη φπσο εθαξκφδεηαη θαη ηζρχεη θαη’ αλαινγία γηα 

θπζηθά πξφζσπα). 

3. Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ και άλλα αποδεικηικά έγγπαθα ηυν 

Υπημαηοοικονομικών Κπιηηπίυν  

Οη Τπνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ, είηε ζηα ειιεληθά είηε ζηα αγγιηθά, ηα αθφινπζα 

πλνδεπηηθά Έγγξαθα αλαθνξηθά κε ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Κξηηήξηα: 

α. Αλαθνξηθά κε λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο πξνζψπσλ, αληίγξαθα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) νηθνλνκηθψλ εηψλ, ειεγκέλεο απφ δηεζλή ειεγθηηθή 

εηαηξεία, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα ππνρξέσζε. Δάλ ν Τπνςήθηνο είλαη κεηξηθή εηαηξεία ζα 

πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζην βαζκφ πνπ απηέο 
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απαηηνχληαη απφ ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία). Δάλ ν Τπνςήθηνο είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη 

βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηεο κεηξηθήο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα 

ππνβιεζνχλ. Δάλ ν Τπνςήθηνο είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία πνπ δελ βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα ηεο κεηξηθήο ηνπ γηα ηελ πιήξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ γηα ζθνπνχο 

πιεξνθφξεζεο κφλνλ. Γηα Τπνςεθίνπο εηζεγκέλνπο ζε νξγαλσκέλε αγνξά (ρξεκαηηζηήξην) 

θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ, ηεο ΔΟΥ ή ηνπ ΟΟΑ, ζα ππνβάιιεηαη εηήζην δειηίν ηεο 

ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

β. Αλαθνξηθά κε θπζηθά πξφζσπα, γηα ηελ θεθαιαηνπρηθή ζπκκεηνρή ηνπο σο εηαίξσλ 

ή κεηφρσλ ζε λνκηθά πξφζσπα, ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ειεγκέλσλ απφ δηεζλή ειεγθηηθή εηαηξεία. 

Δπίζεο, πξφζθαην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζψπνπ ζην θεθάιαην ησλ ελ 

ιφγσ εηαηξεηψλ, ελδεηθηηθά απφζπαζκα κεηξψνπ κεηφρσλ/εηαίξσλ. Γηα ηηο θαηαζέζεηο ζε 

κεηξεηά πξνζθνκίδεηαη πξφζθαηε βεβαίσζε Σξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Γηα 

ξεπζηνπνηήζηκα θαη κεηαβηβάζηκα αμηφγξαθα πξνζθνκίδεηαη πξφζθαηε βεβαίσζε απφ 

ηξάπεδα, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, ζεκαηνθχιαθα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ λφκηκα 

κπνξεί λα εθδίδεη ηέηνηεο βεβαηψζεηο. 

γ. Δπηζηνιή απφ ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ ΟΟΑ, ζηα ειιεληθά ή ζηα αγγιηθά, πνπ 

λα επηβεβαηψλεη ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Τπνςεθίνπ. 

δ. Κάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζα ζηεξίμεη ηελ ηζρπξή, θεξέγγπα θαη 

αμηφπηζηε γεληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ Τπνςεθίνπ.  

4. Γενικά 

Οη Τπνςήθηνη πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη παξέρνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή 

πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, θαζψο κφλν νη Τπνςήθηνη νη νπνίνη παξέρνπλ πξνζεθφλησο φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη αλσηέξσ ζα πξν-επηιεγνχλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Β' 

Φάζε ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

VII. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε δχλαληαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Πξφζθιεζε 

εγγξάθσο, κέζσ e-mail ή fax, κέρξη ηελ 17:00 ψξα Διιάδνο, ηελ 19.03.2013.  
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Οη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

Project.Paliouri@eurobankequities.gr ή ζην fax +30 210 3720083 ηεο Eurobank Equities 

Α.Δ.Π.Δ.Τ.. Οη δηεπθξηλίζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σακείνπ (www.hradf.com). 

Σν Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηα έγγξαθα ή/θαη δηεπθξηλίζεηο ή/θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο Τπνςεθίνπο αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ζέκαηα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο θαη ηα έγγξαθα πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη 

Τπνςήθηνη.  

VIIΙ. ΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

Σν Σακείν έρεη αλαζέζεη ζηελ Eurobank Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ. λα ελεξγήζεη σο ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνπ ζχκβνπινο ζρεηηθά κε ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία (ν 

"Υπημαηοοικονομικόρ ύμβοςλορ"). Ο Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο δελ αλαιακβάλεη 

θακία επζχλε έλαληη άιινπ πιελ ηνπ Σακείνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ Πξφζθιεζε, ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαη ηε πλαιιαγή. 

Σν Σακείν έρεη αλαζέζεη, κέζσ ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πκβνχινπ: 

(i) ζηo δηθεγνξηθφ γξαθείν Μ. & Π. Μπεξλίηζα, λα ελεξγήζεη σο ν λνκηθφο ηνπ 

ζχκβνπινο ζρεηηθά κε ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία, ην νπνίν δελ αλαιακβάλεη θακία 

επζχλε έλαληη άιινπ πιελ ηνπ Σακείνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ Πξφζθιεζε, ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαη ηε πλαιιαγή, θαη 

(ii) ζηελ εηαηξεία Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. λα ελεξγήζεη σο ν ηερληθφο 

ηνπ ζχκβνπινο ζρεηηθά κε ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία, ε νπνία δελ αλαιακβάλεη 

θακία επζχλε έλαληη άιινπ πιελ ηνπ Σακείνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπκβνπιέο ηεο 

αλαθνξηθά κε ηελ Πξφζθιεζε, ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαη ηε πλαιιαγή. 

ΙΥ. ΣΔΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η ζπκκεηνρή ησλ Τπνςεθίσλ ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία ζα ζεκαίλεη ηελ εθ κέξνπο ηνπο 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. Όιεο νη 

Δθδειψζεηο Δλδηαθέξνληνο, απαληήζεηο, πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην έγγξαθν 

απηφ θαη/ή ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία γίλνληαη κε επζχλε ησλ Τπνςεθίσλ. 

Κάζε Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο πνπ ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα 

παξακέλεη ζε ηζρχ γηα έμη (6) κήλεο.  

mailto:Project.Paliouri@eurobankequities.gr
http://www.hradf.com/
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Σν Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επαλαιάβεη, αλαβάιεη, καηαηψζεη ή ηξνπνπνηήζεη ηνπο 

φξνπο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη νπνηαδήπνηε Φάζε ηεο Πξφζθιεζεο ή ηεο Γηαγσληζηηθήο 

Γηαδηθαζίαο φπσο επίζεο θαη ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο, ζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή, ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ησλ 

Τπνςεθίσλ ή νπνησλδήπνηε ηξίησλ.  

Καλέλα δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιν δελ πθίζηαηαη αλαθνξηθά κε ηελ Πξφζθιεζε ή απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαηά ηνπ Σακείνπ απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή 

αηηία. Κακία παξάζηαζε γεγνλφηνο, εγγχεζε ή δέζκεπζε, ξεηή ή ζησπεξή, δελ δίδεηαη νχηε 

πξφθεηηαη λα δνζεί ζε ζρέζε κε ηελ αθξίβεηα, ηελ επάξθεηα ή ηελ πιεξφηεηα ηνπ παξφληνο 

εγγξάθνπ. 

Γελ αλαιακβάλεηαη νχηε ζα αλαιεθζεί ζην κέιινλ απφ ην Σακείν ή ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ ή 

νπνηνλδήπνηε αληηπξφζσπν, ππάιιειν, ζηέιερνο ή ζπλεξγάηε ηνπ Σακείνπ ή ησλ ζπκβνχισλ 

ηνπ θακία επζχλε ή ππνρξέσζε γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο ή αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ζην παξφλ 

έγγξαθν. 

Καζηζηψληαο απηφ ην έγγξαθν δηαζέζηκν, ην Σακείν θαη νη ζχκβνπινη ηνπ δελ αλαιακβάλνπλ 

νπδεκία ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζηνπο Τπνςήθηνπο πξφζβαζε ζε νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ή λα επηθαηξνπνηήζνπλ ην έγγξαθν ή λα δηνξζψζνπλ ηπρφλ αλαθξίβεηεο ζε απηφ 

πνπ κπνξεί λα θαηαζηνχλ εκθαλείο. 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε δελ πξννξίδεηαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα νπνηαδήπνηε επελδπηηθή 

απφθαζε ή πξφηαζε επέλδπζεο απφ ην Σακείν ή νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ θαη 

δελ ζπληζηά παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ απφ ην Σακείν ή νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο ηνπ. Κάζε πξφζσπν ζην νπνίν θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ην έγγξαθν πξέπεη λα θάλεη 

ηε δηθή ηνπ αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ εγγξάθνπ κεηά ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο 

έξεπλαο θαη ηε ιήςε ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ, φπσο απηφ θξίλεη αλαγθαίν. 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σακείν κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαη 

απεπζχλεηαη κφλν ζε πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Γελ απνηειεί πξνζθνξά θαη ζην κέηξν πνπ επηηξέπεηαη απφ ην Νφκν, ην Σακείν 

θαη νη ζχκβνπινί ηνπ δελ απνδέρνληαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή επζχλε. 

Κακία εγγχεζε, παξάζηαζε γεγνλφηνο ή φξνο νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο ηνπ Σακείνπ ή 

νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο δελ κπνξεί λα 

ζεκειησζεί ζε πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ έγγξαθν. 
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Όιεο νη Δθδειψζεηο Δλδηαθέξνληνο πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Σακείνπ κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ ην Σακείν. Οη Τπνςήθηνη δίλνπλ ζην Σακείν ην δηθαίσκα λα αλαπαξάγεη 

θαη λα απνθαιχπηεη ηηο απαληήζεηο ζε απηή ηελ Πξφζθιεζε γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ζε ζρέζε 

κε ηελ εθπιήξσζε ησλ λφκηκσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Σν Σακείν κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα 

απνθαιχςεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ή / θαη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο Δθδειψζεηο 

Δλδηαθέξνληνο ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ζηα πιαίζηα ησλ εμνπζηψλ θαη πξνλνκίσλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ ή ζηα πιαίζηα ησλ λφκηκσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζηειερψλ ηνπ, θαη επίζεο ζε 

δηθαζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο ή ζε νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή 

θνξέα ζε ζρέζε κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Σν Σακείν κπνξεί 

λα ππνρξεσζεί λα απνθαιχςεη πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη απαληψληαο ζε αηηήζεηο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ζρεηηθψλ εμαηξέζεσλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

εγγξάθνπ, νη ζχκβνπινη ηνπ Σακείνπ ελεξγνχλ απνθιεηζηηθά σο ζχκβνπινη ηνπ Σακείνπ θαη 

δελ ζα είλαη ππεχζπλνη έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ εθηφο απφ ην Σακείν γηα ην έξγν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ απηνχο ζε ζρέζε κε ην παξφλ έγγξαθν θαη ηε Γηαγσληζηηθή 

Γηαδηθαζία. Οχηε ην Σακείν νχηε νη ζχκβνπινη ηνπ, ζα επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε έμνδα ή 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε 

Τπνςήθην ή θάπνηνλ άιιν παξαιήπηε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ζε ζρέζε κε ηε Γηαγσληζηηθή 

Γηαδηθαζία. 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε έρεη ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έρεη κεηαθξαζζεί ζηελ 

Αγγιηθή. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε απφθιηζεο κεηαμχ ησλ δχν θεηκέλσλ, ην ειιεληθφ ζα 

ππεξηζρχεη.  

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε, 

απνθιεηζηηθά αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο θαη εθαξκνζηέν ζα είλαη ην 

Διιεληθφ Γίθαην. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ Η ΔΝΩΗ ΠΡΟΩΠΩΝ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Πξνο
(1)

: ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Α.Δ. 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο

: 

 Αξηζ

: 

 ΣΚ

: 

 

Αξ. ηειενκνηνηχπνπ 

(fax):  

Γ/λζε ειεθηξ. 

ηαρπδξνκείνπ 

(e-mail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(2)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, θαη κε ηελ ηδηφηεηά κνπ σο λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο [●] (επφνσμία Υπουηυίοσ), πνπ εδξεχεη ζην [●], νδφο [●] αξ. [●], 

κε Α.Φ.Μ. [●] (ν "Τποτήθιορ"), θαη ζηα πιαίζηα ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ απφ 04.02.2013 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ε 

"Ππόζκληζη"), ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο 
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Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ., γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Παιηνπξίνπ 

Υαιθηδηθήο (Ξελία θαη Camping Παιηνπξίνπ), δειψλσ φηη: 

1. Ο Τπνςήθηνο θαη ν(η) λφκηκνο(η) εθπξφζσπνο(η) ηνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ Κεθαιαίνπ IV ηεο 

Πξφζθιεζεο
(3)

.  

2. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί λνκηθήο θχζεσο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Νφκνπ 

1599/1986. 

3. Ο Τπνςήθηνο δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο ή άιιεο 

δηαδηθαζίεο απφθηεζεο ή δηαγσληζκνχο ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα ίδξπζεο ή/θαη 

εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, κε ακεηάθιεηε απφθαζε νπνηαζδήπνηε 

ειιεληθήο ή αιινδαπήο δεκφζηαο ή δηθαζηηθήο αξρήο, νχηε έρεη απνθιεηζηεί απφ 

νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή άιιε δηαδηθαζία απφθηεζεο ή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζηελ Διιάδα 

ή ζηε ρψξα ίδξπζεο ή/θαη εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ιφγσ ππνβνιήο 

πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή/θαη εγγξάθσλ ή/θαη δειψζεσλ. 

4. Ο(η) λφκηκνο(η) εθπξφζσπνο(η) ηνπ Τπνςεθίνπ δελ έρεη(νπλ) θαηαδηθαζζεί γηα 

ςεπδείο βεβαηψζεηο, νχηε έρεη(νπλ) παξαιείςεη λα παξάζρεη(νπλ) ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο.  

5. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο Τπεχζπλεο Γήισζεο, φιεο νη 

πιεξνθνξίεο, νη δειψζεηο, νη βεβαηψζεηο θαη ηα ινηπά πλνδεπηηθά Έγγξαθα πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί καδί κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη δελ έρνπλ 

απνθξχςεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαη ηε 

πλαιιαγή. 

6. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηo θξηηήξην ηεο παξαγξάθνπ IV.2.1 ηεο Πξφζθιεζεο ν 

Τπνςήθηνο πιεξνί ηo θξηηήξηo απηφ σο αθνινχζσο
(4)

:  

 

 ΠΟΟ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

ΔΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ)  

IV. 2.1 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΡΟΔΠΙΛΟΓΗ 

IV 2.1(α)    
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ε πεξηπηψζεηο έλσζεο πξνζψπσλ, ν αθφινπζνο πίλαθαο ζα πξέπεη ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηθλχεηαη φηη πιεξνχηαη ην πξναλαθεξφκελν θξηηήξην ηεο παξαγξάθνπ 

IV 2.1(α) ηεο Πξφθιεζεο. 

Σo Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κξηηήξην 2.1(α) γηα ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχηαη 

σο άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ ησλ κειψλ ηεο ζχκπξαμεο, ζηαζκηζκέλσλ κε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έλσζε πξνζψπσλ, κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

Υ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + … + (Nv x Pv), φπνπ  

Ν είλαη ην ζρεηηθφ κέγεζνο φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 2.1.(α) γηα θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο πξνζψπσλ,  

Ρ είλαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε πξνζψπσλ ηνπ αληίζηνηρνπ κέινπο, θαη 

λ είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πξνζψπσλ. 

 

% 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΣΗΝ ΔΝΩΗ 

ΠΡΟΩΠΩΝ ΠΟΟ 

ΣΑΘΜΙΜΔΝΟ 

ΜΔΓΔΘΟ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

ΔΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ) 

IV.2.1 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΡΟΔΠΙΛΟΓΗ  

IV.2.1 (α)  P1% N1 P1% x N1  

P2% N2 P2% x N2  

… … …  

Pv% Nv Pv% x Nv  

ΤΝΟΛΟ  AΘΡΟΙΜΑ  

 

 

Ηκεξνκελία: [●] 2013 

 

Ο – Η Γειψλ/νχζα 
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(Τπνγξαθή)
(5)

 

(1) Η παξνχζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην.  

(2) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 

έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

κέρξη 10 εηψλ. 

(3) Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ε δήισζε απηή αθνξά ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ζηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ή ηζνδχλακν έγγξαθν. Δπί άιισλ ηχπσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε δήισζε απηή αθνξά ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ή ζηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

(4) ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ν πίλαθαο απηφο ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ ηνλ 

Δπηθεθαιήο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ.  

(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ ζειίδα θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑ ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Πξνο
(1)

: ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Α.Δ. 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο

: 

 Αξηζ

: 

 ΣΚ

: 

 

Αξ. ηειενκνηνηχπνπ 

(fax):  

Γ/λζε ειεθηξ. 

ηαρπδξνκείνπ 

(e-mail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(2)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο 

ηηο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ζηα πιαίζηα ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο, 

φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ απφ 04.02.2013. Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ε 

"Ππόζκληζη"), ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ., γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Παιηνπξίνπ 

Υαιθηδηθήο (Ξελία θαη Camping Παιηνπξίνπ), δειψλσ φηη: 

1. Πιεξψ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) 

θαη (2) ηνπ Κεθαιαίνπ IV ηεο Πξφζθιεζεο.  
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2. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί λνκηθήο θχζεσο πνπ κε αθνξνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Νφκνπ 1599/1986. 

3. Γελ έρσ απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε δεκφζηεο ή άιιεο δηαδηθαζίεο 

απφθηεζεο ή δηαγσληζκνχο ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα ίδξπζεο ή/θαη εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, κε ακεηάθιεηε απφθαζε νπνηαζδήπνηε ειιεληθήο ή αιινδαπήο 

δεκφζηαο ή δηθαζηηθήο αξρήο, νχηε έρσ απνθιεηζηεί απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή άιιε 

δηαδηθαζία απφθηεζεο ή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο 

κνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ιφγσ ππνβνιήο πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή/θαη εγγξάθσλ 

ή/θαη δειψζεσλ. 

4. Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί γηα ςεπδείο βεβαηψζεηο, νχηε έρσ παξαιείςεη λα παξάζρσ ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο.  

5. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο Τπεχζπλεο Γήισζεο, φιεο νη 

πιεξνθνξίεο, νη δειψζεηο, νη βεβαηψζεηο θαη ηα πλνδεπηηθά Έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

καδί κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη δελ έρνπλ απνθξχςεη 

νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία θαη ηε πλαιιαγή. 

6. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηo θξηηήξην ηεο παξαγξάθνπ IV.2.1 ηεο Πξφζθιεζεο, 

πιεξψ ην θξηηήξην απηφ σο αθνινχζσο:  

 

 ΠΟΟ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

ΔΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ)  

IV. 2.1 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΡΟΔΠΙΛΟΓΗ 

IV 2.1 β (i)    

IV 2.1 β. (ii)   

IV 2.1 β. (iii)   

 

 

Ηκεξνκελία: [●] 2013 

 

Ο – Η Γειψλ/νχζα 
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(Τπνγξαθή)
(3)

 

(1) Η παξνχζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην.  

(2) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 

έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

κέρξη 10 εηψλ. 

(3) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ ζειίδα θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 



 

 

 C:\USERS\CPERDIKAKI\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET 

FILES\CONTENT.OUTLOOK\ABA9UH65\EOI GR FINAL HRAF AMENDED 29 03 2013.DOC 

30 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ Η ΔΝΩΗ ΠΡΟΩΠΩΝ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Πξνο
(1)

: ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Α.Δ. 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο

: 

 Αξηζ

: 

 ΣΚ

: 

 

Αξ. ηειενκνηνηχπνπ 

(fax):  

Γ/λζε ειεθηξ. 

ηαρπδξνκείνπ 

(e-mail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(2)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, θαη κε ηελ ηδηφηεηά κνπ σο λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο [●], πνπ εδξεχεη ζην [●], νδφο [●] αξ. [●], κε Α.Φ.Μ. [●], ζε 

ζρέζε κε ηελ ππνβνιή απφ ηελ εηαηξεία [●] (όνομα/επφνσμία Υπουηυίοσ) Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Παιηνπξίνπ Υαιθηδηθήο 

(Ξελία θαη Camping Παιηνπξίνπ),  ζχκθσλα κε ηελ απφ 04.02.2013 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 
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Δλδηαθέξνληνο (ε "Ππόζκληζη"), ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Σακείνπ 

Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ., δειψλσ φηη: 

1. Η Δηαηξεία [●] (επφνσμία της εταιρείας ποσ θα παρέτει τρηματοοικονομικές 

ικανότητες στον Υπουήυιο) πνπ εθπξνζσπψ ζα ζέζεη φινπο ηνπο αλαγθαίνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο ζηε δηάζεζε ηνπ [●] (όνομα/επφνσμία Υπουηυίοσ) ζην πιαίζην 

ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πλαιιαγήο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, θαη    

2. Η Δηαηξεία [●] (επφνσμία της εταιρείας ποσ θα παρέτει τρηματοοικονομικές 

ικανότητες στον Υπουήυιο) πνπ εθπξνζσπψ ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο 

Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ., ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Κεθάιαην IV, παξάγξαθνο 2.1 (Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Κξηηήξηα Πξνεπηινγήο).  

  

 

Σφπνο [●], Ηκεξνκελία: [●] 2013 

 

Ο – Η Γειψλ/νχζα 

 

 

(Τπνγξαθή)
(3)

 

(1) Η παξνχζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην.  

(2) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 

έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

κέρξη 10 εηψλ. 

(3) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ ζειίδα θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑ ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Πξνο
(1)

: ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Α.Δ. 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο

: 

 Αξηζ

: 

 ΣΚ

: 

 

Αξ. ηειενκνηνηχπνπ 

(fax):  

Γ/λζε ειεθηξ. 

ηαρπδξνκείνπ 

(e-mail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(2)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, ζε ζρέζε κε ηελ ππνβνιή απφ ηελ εηαηξεία [●] 

(επφνσμία Υπουηυίοσ) Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο αθηλήηνπ ζηελ 

πεξηνρή Παιηνπξίνπ Υαιθηδηθήο (Ξελία θαη Camping Παιηνπξίνπ), ζχκθσλα κε ηελ απφ 

04.02.2013 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ε "Ππόζκληζη"), ε νπνία έρεη 

αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

Α.Δ., δειψλσ φηη: 
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1. Θα παξέρσ φινπο ηνπο αλαγθαίνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο ζηε δηάζεζε ηνπ [●] 

(όνομα/επφνσμία Υπουηυίοσ) ζην πιαίζην ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πλαιιαγήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, θαη    

2. Θα επζχλνκαη έλαληη ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

Α.Δ., ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 

IV, παξάγξαθνο 2.1 (Υξεκαηννηθνλνκηθά Κξηηήξηα Πξνεπηινγήο).  

 

Σφπνο [●], Ηκεξνκελία: [●] 2013 

 

Ο – Η Γειψλ/νχζα 

 

 

(Τπνγξαθή)
(3)

 

(1) Η παξνχζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην.  

(2) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 

έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

κέρξη 10 εηψλ. 

(3) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ ζειίδα θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

 

 


