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ΣΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ Α.Ε. 

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 

 

Απαντήςεισ ςε διευκρινιςτικά ερωτήματα υποψήφιων επενδυτϊν ςχετικά με την Πρόςκληςη Εκδήλωςησ 

Ενδιαφζροντοσ για την αξιοποίηςη ακινήτου ςτην περιοχή Παλιουρίου Χαλκιδικήσ. 

 

 

A/A  Παρα -

πομπή  

Ερϊτηςη Απάντηςη 

1 
 Παρακαλϊ να εξειδικεφςετε τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 

για τθν περίπτωςι υποβολισ 

κοινισ εκδιλωςθσ από δφο φυςικά 

πρόςωπα 

ε περίπτωςθ υποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ από 

δφο ι περιςςότερα φυςικά πρόςωπα, από κοινοφ, χωρίσ 

να ζχουν περιβλθκεί ςυγκεκριμζνο νομικό τφπο, κακζνα εξ' 

αυτϊν κα πρζπει: 

α. να αποδείξει τθ ςυμμόρφωςθ του με τα Κριτιρια 

Προεπιλογισ βάςει Προςωπικισ Κατάςταςθσ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο IV.2.2. τθσ Πρόςκλθςθσ, 

β. να προβεί ςτισ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ VI.1.α(i), VI.1.α(iii), VI.1.α(v), VI.1.α(vi), 

VI.1.β, VI.1.γ(i), VI.1.γ(ii), VI.1.γ(iii), VI.1.γ(iv) τθσ 

Πρόςκλθςθσ, 

γ. να υποβάλει τα υνοδευτικά Ζγγραφα τθσ παραγράφου 

VI.2.1 (γ) τθσ Πρόςκλθςθσ, 

δ. να υποβάλει τα ζγγραφα τθσ παραγράφου VI.3(β), VI.3 

(γ) και VI.3 (δ) τθσ Πρόςκλθςθσ. 

2 2.1 
Παρακαλϊ να εξειδικεφςετε τθ 

μορφι που κα πρζπει να ζχει θ 

αιτιολόγθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των 

χρθματοοικονομικϊν κριτθρίων 

ςτθν περίπτωςθ υποβολισ κοινισ 

εκδιλωςθσ από δφο φυςικά 

πρόςωπα 

χετικά με τθν πλιρωςθ των χρθματοοικονομικϊν 
κριτθρίων, ςε περίπτωςθ υποβολισ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ από φυςικό πρόςωπο από κοινοφ με 
δεφτερο φυςικό πρόςωπο διευκρινίηονται τα εξισ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1 «Χρθματοοικονομικά 
Κριτιρια Προεπιλογισ» τθσ Πρόςκλθςθσ και ειδικότερα τθν 
περίπτωςθ β. «Για Φυςικά Πρόςωπα»: 

To «χετικό Υψοσ Κεφαλαίου» των δφο (ι περιςςοτζρων) 
φυςικϊν προςϊπων κα πρζπει ςυνολικά και για τουσ δφο 
(ι περιςςότερουσ) να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 
εικοςιπζντε εκατομμφρια ευρϊ (€25.000.000), 
υπολογιηόμενο ωσ το άκροιςμα των κάτωκι: 

(i) Σα ίδια κεφάλαια εταιρειϊν ςτισ οποίεσ 
ςυμμετζχουν ωσ εταίροι / μζτοχοι κατά το άθροιςμα 
των ποςοςτϊν ςυμμετοχήσ τουσ ςε αυτζσ, ςφμφωνα 
με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι βάςει φορολογικϊν 
δθλϊςεων των εταιρειϊν αυτϊν. Σο οικονομικό ζτοσ 
δε κα πρζπει να λιγει νωρίτερα από τθν 31.12.2012 
(πρζπει να προςκομίηεται πρόςφατο αποδεικτικό 
ςτοιχείο ςυμμετοχισ των προςϊπων ςτο κεφάλαιο 
των εταιρειϊν, ενδεικτικά απόςπαςμα μθτρϊου 
μετόχων/εταίρων κ.λπ.).  

(ii) Κοινοί Λογαριαςμοί κατακζςεων ςε μετρθτά ςε 
τράπεηα ι άλλο πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα ςε ζνα τουλάχιςτον κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ, του 
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Ερϊτηςη Απάντηςη 

ΕΟΧ ι του ΟΟΑ (πρζπει να προςκομίηεται πρόςφατθ 
βεβαίωςθ Σραπζηθσ ι άλλου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ). 

(iii) Ρευςτοποιιςιμα και μεταβιβάςιμα αξιόγραφα 
(πρζπει να προςκομίηεται πρόςφατθ βεβαίωςθ επί 
κοινήσ επενδυτικήσ χρηματιςτηριακήσ μερίδασ από 
τράπεηα, χρθματιςτθριακι εταιρεία, κεματοφφλακα ι 
άλλο νομικό πρόςωπο που νόμιμα μπορεί να εκδίδει 
τζτοιεσ βεβαιϊςεισ και λειτουργεί νόμιμα ςε ζνα 
τουλάχιςτον κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ ι του 
ΟΟΑ). 

Για τθν περίπτωςθ (i) ανωτζρω διευκρινίηεται ότι τα ίδια 
κεφάλαια, από ςυμμετοχι ωσ εταίροι / μζτοχοι, κα 
υπολογίηονται ςτακμιςμζνα ωσ προσ το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ τουσ (%) ςτθν Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ. 

Για τισ περιπτϊςεισ (ii) και (iii) ανωτζρω διευκρινίηεται ότι 
ςε περίπτωςθ που τα φυςικά πρόςωπα προςκομίςουν 
ατομικοφσ λογαριαςμοφσ κατακζςεων ςε μετρθτά θ/και 
ρευςτοποιιςιμα και μεταβιβάςιμα αξιόγραφα ςε ατομικι 
μερίδα, το «χετικό Υψοσ Κεφαλαίου» κα υπολογίηεται 
ςτακμιςμζνο ωσ προσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ (%) 
ςτθν Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ.  

Μόνο ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, προκειμζνου να οριςκεί ι 
ζννοια τθσ % ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Εκδιλωςθ 
Ενδιαφζροντοσ, κα υποβάλλεται ςχετικι Τπεφκυνθ 
Διλωςθ του Ν. 1599/1986. 

 ε περίπτωςθ υποβολισ ςτοιχείων κοινϊν λογαριαςμϊν, 
διευκρινίηεται ότι ςτθ βεβαίωςθ των τραπεηϊν/ΑΧΕ κλπ 
πρζπει να αναγράφονται όλοι οι ςυνδικαιοφχοι των 
αντίςτοιχων λογαριαςμϊν. Για τθ Διαγωνιςτικι Διαδικαςία 
κα λθφκεί υπόψθ το τμιμα που αντιςτοιχεί ςτουσ 
υποψθφίουσ π.χ. κοινόσ λογαριαςμόσ €100, 5 
ςυνδικαιοφχοι = ίδια κεφάλαια των 2 υποψθφίων ςτθ 
Πρόςκλθςθ Τποβολισ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ = 
€100/5=20*2 =40. Για να λθφκοφν υπόψθ και τα €100 κα 
πρζπει να αναφζρεται ςτθ βεβαίωςθ τθσ Σράπεηασ ότι 
βάςει των όρων ςυναλλαγϊν του κοινοφ λογαριαςμοφ οι 2 
ςυνδικαιοφχοι/ υποψιφιοι ζχουν τθν νόμιμθ δυνατότθτα 
διαχείριςθσ και των €100, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ των 
υπολοίπων ςυνδικαιοφχων.  

Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίςει κακζνασ εξ' αυτϊν των 
φυςικϊν προςϊπων τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο IV.2.1 (γ) τθσ Πρόςκλθςθσ. 

 


