
1

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

Για την Για την Για την Για την αξιοποίηση τµήµατος του ακινήτου αξιοποίηση τµήµατος του ακινήτου αξιοποίηση τµήµατος του ακινήτου αξιοποίηση τµήµατος του ακινήτου ““““CastelloCastelloCastelloCastello    BibelliBibelliBibelliBibelli””””, , , , στην στην στην στην 

περιοχή "Κάτω Κορακιάνα", ∆ήµου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας περιοχή "Κάτω Κορακιάνα", ∆ήµου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας περιοχή "Κάτω Κορακιάνα", ∆ήµου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας περιοχή "Κάτω Κορακιάνα", ∆ήµου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας     

Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα, 25252525    ΙουλίουΙουλίουΙουλίουΙουλίου    2014201420142014    

 

 



2

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

1. Ορισμοί ....................................................................................................................... 3 

2. Εισαγωγή ..................................................................................................................... 8 

3. Επισκόπηση και Περιγραφή Διαγωνισμού ................................................................. 11 

4. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού ......................................................................................... 17 

5. Περιεχόμενο Προσφοράς ........................................................................................... 24 

6. Έλεγχος και Αξιολόγηση Προσφορών ......................................................................... 29 

7. Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών ....................................................... 36 

8. Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου .......................................................................... 37 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ................................................................................................................... 40 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια ................................................................................................................. 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II .................................................................................................................. 43 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ................................................................................................................. 51 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ................................................................................................................. 55 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V .................................................................................................................. 58 



3

 

 

 

1. Ορισµοί 

Οι όροι µε κεφαλαία στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς έχουν την 

ακόλουθη έννοια: 

«ΑκίνητοΑκίνητοΑκίνητοΑκίνητο» σηµαίνει γεωτεµάχιο, έκτασης 77.018,45 τ.µ., το οποίο αποτελεί τµήµα του 

ακινήτου γνωστού ως "Castello Bibelli", το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Κάτω 

Κορακιάνα» του ∆ήµου Κερκύρας, στη Νήσο Κέρκυρας, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτηµα Ια της παρούσας. 

«ΑντίκλητοςΑντίκλητοςΑντίκλητοςΑντίκλητος» σηµαίνει το πρόσωπο που έχει διοριστεί νοµίµως από έναν Υποψήφιο ως 

αρµόδιο να αποστέλλει και να λαµβάνει κοινοποιήσεις µεταξύ του Υποψηφίου αυτού και 

του Ταµείου. Οι Εκπρόσωποι των Υποψηφίων δύνανται να ενεργούν και ως Αντίκλητοι. 

«∆ήλωση Εµπιστευτικότητας∆ήλωση Εµπιστευτικότητας∆ήλωση Εµπιστευτικότητας∆ήλωση Εµπιστευτικότητας» σηµαίνει τη δήλωση εµπιστευτικότητας που υπογράφεται 

από κάθε έναν από τους Ενδιαφερόµενους προκειµένου να έχει πρόσβαση στο VDR, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 κατωτέρω. 

«∆ιαγωνισµός∆ιαγωνισµός∆ιαγωνισµός∆ιαγωνισµός» σηµαίνει το διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό για την αξιοποίηση του 

Ακινήτου όπως προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

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

προσώπου, που συστήνεται για χρονικό διάστηµα ενενήντα εννέα (99) ετών, να 

κατασκευάζει κτίσµα σε δηµόσιο κτήµα και να ασκεί στο κτίσµα αυτό ή σε κτίσµα ήδη 

κατασκευασµένο σε τέτοιο κτήµα, τις εξουσίες που παρέχει το δικαίωµα της κυριότητας, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 18 επ. του Νόµου 3986/2011, όπως ισχύουν. 

«∆όση Οικον∆όση Οικον∆όση Οικον∆όση Οικονοµικού Ανταλλάγµατοςοµικού Ανταλλάγµατοςοµικού Ανταλλάγµατοςοµικού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει κάθε δόση του Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, σε περίπτωση Προσφοράς η οποία προβλέπει καταβολή του 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σε δόσεις. 

«Εγγυητική(Εγγυητική(Εγγυητική(Εγγυητική(----ές) Επιστολή(ές) Επιστολή(ές) Επιστολή(ές) Επιστολή(----ές) Συµµετοχήςές) Συµµετοχήςές) Συµµετοχήςές) Συµµετοχής» σηµαίνει την(τις) εγγυητική(-ές) επιστολή(-ές) 

για τη συµµετοχή Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό, που εκδίδεται(-ονται) από ένα ή 

περισσότερα Επιλέξιµα Ιδρύµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 (i) κατωτέρω. 

«Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού ΑνταλλάγµατοςΕγγυητική Επιστολή Οικονοµικού ΑνταλλάγµατοςΕγγυητική Επιστολή Οικονοµικού ΑνταλλάγµατοςΕγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει την εγγυητική επιστολή που 
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εκδίδεται από ένα ή περισσότερα Επιλέξιµα Ιδρύµατα και  υποβάλλεται στο Ταµείο από 

τον Υποψήφιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.4  (v) κατωτέρω. 

«ΕγγυητικήΕγγυητικήΕγγυητικήΕγγυητική    ΕπιστολήΕπιστολήΕπιστολήΕπιστολή    Υπολοίπου ΟικονοµιΥπολοίπου ΟικονοµιΥπολοίπου ΟικονοµιΥπολοίπου Οικονοµικού Ανταλλάγµατοςκού Ανταλλάγµατοςκού Ανταλλάγµατοςκού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει την εγγυητική 

επιστολή που εκδίδεται από ένα ή περισσότερα Επιλέξιµα Ιδρύµατα και παραδίδεται 

στο Ταµείο από τον Πλειοδότη    κατά την Ηµεροµηνία Καταβολής ∆όσης Α' Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, προς εξασφάλιση της καταβολής του υπολοίπου του Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.3 κατωτέρω, σε περίπτωση Προσφοράς 

η οποία προβλέπει καταβολή του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σε δόσεις. 

«Εγγυητική ΚατάθεσηΕγγυητική ΚατάθεσηΕγγυητική ΚατάθεσηΕγγυητική Κατάθεση» σηµαίνει την κατάθεση συγκεκριµένου ποσού από έναν Υποψήφιο 

σε τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου, ως εγγύηση για τη συµµόρφωση µε τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή του Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 5.1 (i). 

«ΕκπρόσωποςΕκπρόσωποςΕκπρόσωποςΕκπρόσωπος» σηµαίνει τον νόµιµο εκπρόσωπο Υποψηφίου ή το πρόσωπο που έχει 

εξουσιοδοτηθεί νοµίµως να εκπροσωπεί τον Υποψήφιο, και έχει οριστεί σύµφωνα µε τον 

νόµο ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων (συµπεριλαµβανοµένης της ένωσης 

προσώπων ή/και της κοινοπραξίας), σύµφωνα µε το σχετικό καταστατικό ή/και τα 

εταιρικά έγγραφα και τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης του εν λόγω Υποψηφίου. 

«Εµπιστευτικές ΠληροφορίεςΕµπιστευτικές ΠληροφορίεςΕµπιστευτικές ΠληροφορίεςΕµπιστευτικές Πληροφορίες» σηµαίνει τις εµπιστευτικές πληροφορίες οποιασδήποτε 

φύσης σχετικά µε έναν Υποψήφιο και τις δραστηριότητές του. 

«ΕνδιαφερόµενοςΕνδιαφερόµενοςΕνδιαφερόµενοςΕνδιαφερόµενος» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία που ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό. 

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

ή σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος - Μέλος της ΕυρωπαVκής Ένωσης («ΕΕ»), του ΕυρωπαVκού 

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

(«ΟΟΣΑ»), καθώς και κάθε πιστωτικό ίδρυµα που αξιολογείται ως επενδυτικής 

διαβάθµισης από τους οίκους Standard &Poor’s, Moody’s ή Fitch. 

«Επιλέξιµος ΕπενδυτήςΕπιλέξιµος ΕπενδυτήςΕπιλέξιµος ΕπενδυτήςΕπιλέξιµος Επενδυτής» σηµαίνει έναν Υποψήφιο που πέρασε επιτυχώς την εξέταση του 

Φακέλου Α' και έχει προκριθεί στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης των Προσφορών 
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σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2 κατωτέρω. 

«Επίσηµη ΜετάφρασηΕπίσηµη ΜετάφρασηΕπίσηµη ΜετάφρασηΕπίσηµη 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. 

 «Εργάσιµη ΗµέραΕργάσιµη ΗµέραΕργάσιµη ΗµέραΕργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει κάθε ηµέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής), κατά την οποία οι 

τράπεζες στην Αθήνα είναι ανοικτές για γενικές συναλλαγές. 

«ΕΣΧΑ∆ΑΕΣΧΑ∆ΑΕΣΧΑ∆ΑΕΣΧΑ∆Α» σηµαίνει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίου Ακινήτου, που 

περιγράφεται στα άρθρα 12 επ. του Νόµου 3986/2011, το οποίο θα συνταχθεί και θα 

εγκριθεί µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

«Εταιρεία«Εταιρεία«Εταιρεία«Εταιρεία» » » » σηµαίνει την ανώνυµη εταιρία που θα συστήσει το Ταµείο σύµφωνα µε το 

ελληνικό δίκαιο και στην οποία θα εισφέρει δικαίωµα κυριότητας και δικαίωµα 

επιφανείας, διαρκείας ενενήντα εννέα (99) ετών, επί τµηµάτων του Ακινήτου. Στην 

Εταιρεία δεν θα εισφερθεί τµήµα συνολικής επιφάνειας 6.825,33 τ.µ., που αποτελεί 

τµήµα του ευρύτερου ακινήτου "Castello Bibelli" και περιλαµβάνει τα κτήρια CASTELLETO 

και CASTELLINO. 

«Ηµεροµηνία Υπογραφής«Ηµεροµηνία Υπογραφής«Ηµεροµηνία Υπογραφής«Ηµεροµηνία Υπογραφής»»»»    σηµαίνει την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

«Ηµεροµηνία Καταβολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος»«Ηµεροµηνία Καταβολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος»«Ηµεροµηνία Καταβολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος»«Ηµεροµηνία Καταβολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει την ηµεροµηνία 

καταβολής του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σε περίπτωση Προσφοράς, η οποία 

προβλέπει την εφάπαξ καταβολή του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος.  

«Ηµεροµηνία Καταβολής ∆όσης Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος»«Ηµεροµηνία Καταβολής ∆όσης Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος»«Ηµεροµηνία Καταβολής ∆όσης Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος»«Ηµεροµηνία Καταβολής ∆όσης Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος» σηµαίνει την ηµεροµηνία 

καταβολής της ∆όσης Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σε περίπτωση Προσφοράς, η οποία 

προβλέπει καταβολή του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σε δόσεις.  

«Κριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια Επιλογής» σηµαίνει τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 4.1 

κατωτέρω, τα οποία απαιτείται να πληροί ένας Ενδιαφερόµενος, προκειµένου να 
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δύναται να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό. 

«Νοµικός ΣύµβουλοςΝοµικός ΣύµβουλοςΝοµικός ΣύµβουλοςΝοµικός Σύµβουλος» σηµαίνει το νοµικό σύµβουλο του Ταµείου για το ∆ιαγωνισµό, ήτοι 

το ∆ικηγορικό Γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσας. 

«CastelloCastelloCastelloCastello    BibelliBibelliBibelliBibelli» σηµαίνει το γεωτεµάχιο συνολικής έκτασης 83.844 τ.µ., το οποίο 

βρίσκεται στην περιοχή «Κάτω Κορακιάνα» του δήµου Κερκύρας και σε απόσταση 13 

περίπου χιλιοµέτρων από την πόλη της Κέρκυρας, µε όλα τα συστατικά του µέρη, 

παραρτήµατα και παρακολουθήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των επ’ αυτού κτισµάτων, 

όπως το ακίνητο αυτό εµφανίζεται στο Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα και το Κτηµατολογικό 

Φύλλο του κτηµατολογικού γραφείου Επιλιµνίων όπου φέρει αριθµό ΚΑΕΚ 

240520103005/0/0 και όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 

«Οικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική Προσφορά» σηµαίνει την οικονοµική προσφορά που υποβάλλεται από έναν 

Υποψήφιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2 (i) κατωτέρω και το υπόδειγµα της οποίας 

παρατίθεται στο Παράρτηµα V της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.  

«Οικονοµικό ΑντάλλαγµαΟικονοµικό ΑντάλλαγµαΟικονοµικό ΑντάλλαγµαΟικονοµικό Αντάλλαγµα» σηµαίνει το συνολικό χρηµατικό ποσό σε ευρώ που 

προσφέρεται από έναν Υποψήφιο µε την Οικονοµική Προσφορά του. 

«Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης VDRVDRVDRVDR» σηµαίνει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση του VDR, οι οποίοι 

παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

«ΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε από τα Παραρτήµατα της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.9 κατωτέρω. 

«Πίνακας ΚατάταξηςΠίνακας ΚατάταξηςΠίνακας ΚατάταξηςΠίνακας Κατάταξης» σηµαίνει τον πίνακα κατάταξης των Επιλέξιµων Επενδυτών, ο 

οποίος εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 6.4 (iii) κατωτέρω. 

«ΠλειοδότηςΠλειοδότηςΠλειοδότηςΠλειοδότης» σηµαίνει τον Επιλέξιµο Επενδυτή που θα ανακηρυχθεί από το Ταµείο για το 

Ακίνητο µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 6.5 κατωτέρω.  

«Πρόσκληση Υποβολής ΠροσφοράςΠρόσκληση Υποβολής ΠροσφοράςΠρόσκληση Υποβολής ΠροσφοράςΠρόσκληση Υποβολής Προσφοράς» σηµαίνει το παρόν έγγραφο, το οποίο προβλέπει 

τους όρους, τις προnποθέσεις και τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 

«ΠροσφοράΠροσφοράΠροσφοράΠροσφορά» σηµαίνει το σφραγισµένο φάκελο που περιέχει το Φάκελο Α' και το Φάκελο 
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Β', όπου περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβάλλονται από 

έναν Υποψήφιο, σύµφωνα µε τους όρους και τις προnποθέσεις της παρούσας 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για τους σκοπούς συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 

«Σύµβαση Αγορα«Σύµβαση Αγορα«Σύµβαση Αγορα«Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών » πωλησίας Μετοχών » πωλησίας Μετοχών » πωλησίας Μετοχών » σηµαίνει τη σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών 

για την πώληση και µεταβίβαση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που 

θα υπογραφεί µεταξύ του Πλειοδότη και του Ταµείου αναφορικά µε τη Συναλλαγή.    

«ΣύµβουλοιΣύµβουλοιΣύµβουλοιΣύµβουλοι» σηµαίνει τους Χρηµατοοικονοµικούς Συµβούλους, το Νοµικό Σύµβουλο και 

τους Τεχνικούς Συµβούλους του Ταµείου για τον ∆ιαγωνισµό. 

 «ΣυναλλαγήΣυναλλαγήΣυναλλαγήΣυναλλαγή» σηµαίνει την απόκτηση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας από τον Πλειοδότη, στην οποία το Ταµείο θα έχει εισφέρει τα εµπράγµατα 

δικαιώµατα επιφάνειας και κυριότητας επί του Ακινήτου, µε αντάλλαγµα την καταβολή 

του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος προς το Ταµείο, όπως θα καθοριστεί στο Τελικό Σχέδιο 

Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.    

«Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών» «Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών» «Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών» «Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών» σηµαίνει το σχέδιο της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών το οποίο διατίθεται στο VDR για σχολιασµό από τους 

Ενδιαφερόµενους.  

«ΤαµείοΤαµείοΤαµείοΤαµείο» σηµαίνει την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης της 

Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.», που έχει συσταθεί δυνάµει του Νόµου 

3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 152/1.7.2011), και η οποία είναι η αναθέτουσα αρχή για το 

∆ιαγωνισµό. 

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

κείµενο της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, το οποίο θα αναρτηθεί στο VDR, 

κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 2.9 κατωτέρω.  

«Τεχνικοί ΣύµβουλοιΤεχνικοί ΣύµβουλοιΤεχνικοί ΣύµβουλοιΤεχνικοί Σύµβουλοι» σηµαίνει τους τεχνικούς συµβούλους του Ταµείου για τον 

∆ιαγωνισµό, ήτοι την SOUTHEAST REAL ESTATE Α.Ε. και την εταιρεία ASPA Design. 

«ΥποψήφιοςΥποψήφιοςΥποψήφιοςΥποψήφιος» σηµαίνει κάθε Ενδιαφερόµενο που υποβάλλει Προσφορά στο ∆ιαγωνισµό. 

«Φάκελος Α'Φάκελος Α'Φάκελος Α'Φάκελος Α'» σηµαίνει το σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα έγγραφα που πρέπει να 
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υποβάλουν οι Υποψήφιοι σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. 

«Φάκελος Β'Φάκελος Β'Φάκελος Β'Φάκελος Β'» σηµαίνει το σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα έγγραφα που πρέπει να 

υποβάλουν οι Υποψήφιοι σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2. 

«Φ.Ε.ΚΦ.Ε.ΚΦ.Ε.ΚΦ.Ε.Κ.» σηµαίνει το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

«ΧρηµατοοικονοµικΧρηµατοοικονοµικΧρηµατοοικονοµικΧρηµατοοικονοµικός ός ός ός ΣύµβουλοΣύµβουλοΣύµβουλοΣύµβουλοςςςς» σηµαίνει το χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο του Ταµείου 

για το ∆ιαγωνισµό, ήτοι την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.  

«VDRVDRVDRVDR    ((((VirtualVirtualVirtualVirtual    DataDataDataData    RoomRoomRoomRoom))))» σηµαίνει την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, στην οποία οι 

Ενδιαφερόµενοι θα αποκτήσουν πρόσβαση µετά τη συµπλήρωση, υπογραφή και 

επιστροφή στο Ταµείο της ∆ήλωσης Εµπιστευτικότητας και των Όρων Χρήσης του VDR, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 κατωτέρω. 

2. Εισαγωγή 

2.12.12.12.1 Το «Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Ανώνυµη 

Εταιρεία» («ΤΑΙΠΕ∆» ή το «Ταµείο») είναι ανώνυµη εταιρεία που συστήθηκε δυνάµει του 

Νόµου 3986/2011, όπως ο νόµος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα (ο «Ν. 

3986/2011») (Φ.Ε.Κ Α' 152/01.07.2011).Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΙΠΕ∆ 

ανήκει σε και ελέγχεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

2.22.22.22.2 Το ΤΑΙΠΕ∆ έχει συσταθεί µε σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων 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. 

2.32.32.32.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του N. 3986/2011, όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

που αποτελούν αντικείµενο ανάπτυξης και αξιοποίησης από το Ταµείο δυνάµει του N. 

3986/2011, µεταβιβάζονται στο Ταµείο µε απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων («∆ΕΑΑ»). 

2.42.42.42.4 Με την υπ' αριθ. 234/2013 απόφαση της ∆ΕΑΑ (ΦΕΚ Α’ αρ 1020/25.4.2013), κατ' 

εφαρµογή του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του N. 3986/2011, όπως σήµερα ισχύει, το Castello 
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Bibelli µεταβιβάστηκε στο Ταµείο κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή. Η ως άνω 

απόφαση ήδη καταχωρήθηκε στο κτηµατολογικό φύλλο του κτηµατολογικού γραφείου 

Επιλιµνίων µε αριθµό καταχώρησης 108/13.6.2013 (ΚΑΕΚ ακινήτου: 240520103005/ 0/ 

0). 

Ο βασικός στόχος που επιθυµεί να επιτύχει το Ταµείο µέσω της Συναλλαγής είναι να 

µεγιστοποιήσει τα οικονοµικά οφέλη από την ιδιωτικοποίηση του Ακινήτου. Πρόθεση του 

Ταµείου είναι να διατηρήσει στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού υψηλό επίπεδο διαφάνειας 

και ανοικτού, πραγµατικού και ελεύθερου ανταγωνισµού, καθώς και να διασφαλίσει την 

ίση µεταχείριση µεταξύ των διαγωνιζοµένων επενδυτών. 

2.52.52.52.5 Η αξιοποίηση του Ακινήτου θα γίνει µέσω της σύστασης της Εταιρείας, της 

εισφοράς από το Ταµείο των εµπραγµάτων δικαιωµάτων της κυριότητας και του 

∆ικαιώµατος Επιφανείας, µε διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη, επί του Ακινήτου και της 

πώλησης και µεταβίβασης σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στον Πλειοδότη, όπως 

αυτοί καθοριστούν στο Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

2.62.62.62.6 Για το σκοπό  της αξιοποίησης του ακινήτου, το Ταµείο αποφάσισε τη διενέργεια 

διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς, για την ανάδειξη Πλειοδότη, ο οποίος θα προβεί στη σύναψη της 

Συναλλαγής δυνάµει της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.  

Η αξιοποίηση του Ακινήτου αναµένεται να υλοποιηθεί όπως προβλέπει η µικτή χρήση 

του άρθρου 11 παρ. Β περίπτωση 5 του Ν. 3986/2011, η οποία συντίθεται από τις 

χρήσεις "Τουρισµός - Αναψυχή" και«Τουριστικό - Παραθεριστικό χωριό», των 

περιπτώσεων 1 και 4Α αντιστοίχως της παραγράφου Β του άρθρου  11 του Ν. 

3986/2011. Για το σκοπό αυτό, το Ταµείο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης και 

έγκρισης του απαιτούµενου ΕΣΧΑ∆Α, σχέδιο του οποίου πρόκειται να αναρτηθεί στο VDR. 

2.72.72.72.7 Τα κυριότερα γεγονότα του ∆ιαγωνισµού παρατίθενται στον πίνακα κατωτέρω. 

Καθεµία από τις ηµεροµηνίες αυτές είναι ενδεικτική και δύναται να µεταβληθεί. Σε 

οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, οι νέες ηµεροµηνίες θα ανακοινωθούν επίσηµα µέσω 
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της ιστοσελίδας του Ταµείου και του VDR. 

 25 Ιουλίου 2014 

Ανάρτηση στο VDR των πληροφοριακών εγγράφων για το 

Ακίνητο και του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών 

    8 Σεπτεµβρίου 2014 

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή σχολίων επί του 

Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και αιτηµάτων 

για επίσκεψη του Ακινήτου 

17 Σεπτεµβρίου 2014 
Ανάρτηση του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών στο VDR 

 23 Σεπτεµβρίου 2014 
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προς το Ταµείο 

ερωτηµάτων σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό 

 29 Σεπτεµβρίου 2014 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών 

 

2.82.82.82.8 Όλα τα Παραρτήµατα της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής και είναι τα ακόλουθα: (α) Πληροφορίες επί του 

Castello Bibelli [Παράρτηµα IΠαράρτηµα IΠαράρτηµα IΠαράρτηµα I], (β) Πληροφορίες επί του Ακινήτου [Παράρτηµα 1Παράρτηµα 1Παράρτηµα 1Παράρτηµα 1αααα], (γ) Όροι 

χρήσης του VDR [Παράρτηµα ΙΙ[Παράρτηµα ΙΙ[Παράρτηµα ΙΙ[Παράρτηµα ΙΙ], (δ) ∆ήλωση Εµπιστευτικότητας [Παράρτηµα ΙΙΙΠαράρτηµα ΙΙΙΠαράρτηµα ΙΙΙΠαράρτηµα ΙΙΙ], (ε) 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής [Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα IVIVIVIV] και (στ) Υπόδειγµα Οικονοµικής 

Προσφοράς [Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα VVVV]. 

2.92.92.92.9 Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε το Ακίνητο, που περιλαµβάνονται στην παρούσα 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και στο VDR, αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους 

Ενδιαφερόµενους 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 ή την 

επάρκεια του υλικού, και ούτε το Ταµείο, ούτε οι Σύµβουλοι φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη 

για οποιεσδήποτε ανακρίβειες, αβλεψίες ή παραλείψεις. Οι Ενδιαφερόµενοι θα πρέπει 

να διενεργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση των δεδοµένων που 

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

Αγοραπωλησίας Μετοχών, επικουρούµενοι από συµβούλους της επιλογής τους. 

2.102.102.102.10 O Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος, ο Νοµικός Σύµβουλος και οι Τεχνικοί Σύµβουλοι 
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ενεργούν ως οι Σύµβουλοι του Ταµείου για το ∆ιαγωνισµό και τη Συναλλαγή. 

3. Επισκόπηση και Περιγραφή Διαγωνισμού 

3.13.13.13.1    Γενικοί ΌροιΓενικοί ΌροιΓενικοί ΌροιΓενικοί Όροι    

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς το Ταµείο αποσκοπεί στην 

αναζήτηση δεσµευτικών προσφορών από επενδυτές (φυσικά πρόσωπα, νοµικά 

πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες), που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 

∆ιαγωνισµό. 

Κατόπιν µελέτης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, οι Ενδιαφερόµενοι 

καλούνται να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, υποβάλλοντας την Προσφορά τους 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 3.6, 3.7, 4 και 5 κατωτέρω, συνοδευόµενη από τα 

έγγραφα που καθορίζονται στην παρούσα. 

Το Ταµείο θα εξετάσει τις Προσφορές και θα τις αξιολογήσει επί τη βάσει των Κριτηρίων 

Επιλογής και των όρων που καταγράφονται στην παράγραφο 6 κατωτέρω, προκειµένου 

να επιλέξει τον Πλειοδότη. Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει της υψηλότερης Οικονοµικής 

Προσφοράς, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.4. 

3.23.23.23.2    VDRVDRVDRVDR    

Οι Ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν καταβολής εξόδων πρόσβασης 

ποσού χιλίων ευρώ (€1.000,00) (συµπεριλαµβανοµένου και ΦΠΑ 23%),  στον τραπεζικό 

λογαριασµό του Ταµείου υπ' αριθ. 104/472293-02 - IBAN: GR96 0110 1040 0000 1044 

7229 302 - SWIFT CODE: ETHNGRAA, ο οποίος τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

να λάβουν πληροφορίες αναφορικά µε το Ακίνητο µέσω πρόσβασης στο VDR, όπου θα 

είναι διαθέσιµα υποστηρικτικά νοµικά και τεχνικά έγγραφα και πληροφορίες για το 

Ακίνητο. Προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση στο VDR, κάθε Ενδιαφερόµενος θα πρέπει 

να συµπληρώσει, υπογράψει και επιστρέψει στο Ταµείο, µε υποβολή στον 

Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.4 (α) τη ∆ήλωση 

Εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα III και( β) τους Όρους Χρήσης του VDR, 

όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίησή τους, καθώς και το αποδεικτικό 
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κατάθεσης των εξόδων πρόσβασης σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. 

3.33.33.33.3    Επιτόπιες ΕπισκέψειςΕπιτόπιες ΕπισκέψειςΕπιτόπιες ΕπισκέψειςΕπιτόπιες Επισκέψεις    

Οι Ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Ακίνητο κατόπιν εγγράφου 

σχετικού αιτήµατος, το οποίο θα υποβάλουν µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3.4 ή µέσω του 

VDR, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, το αργότερο έως την  8η  Σεπτεµβρίου 2014. 

Οι Επιτόπιες Επισκέψεις θα διεξάγονται χωριστά για κάθε Ενδιαφερόµενο που 

υποβάλλει σχετικό αίτηµα, όπως προβλέπεται ανωτέρω, υπό την επίβλεψη 

εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕ∆ ή/και των Συµβούλων. Οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕ∆ ή/και οι 

Σύµβουλοι δεν θα είναι υποχρεωµένοι να απαντούν σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των 

επιτόπιων επισκέψεων και δεν θα φέρουν καµία ευθύνη για οποιαδήποτε διαστρέβλωση 

ή εσφαλµένη εντύπωση ή για οποιοδήποτε σφάλµα ή ανακρίβεια ή παράλειψη σε σχέση 

µε την αξιολόγηση του Ακινήτου από τον Ενδιαφερόµενο που θα προκύψει ως 

αποτέλεσµα της επιτόπιας επίσκεψης. Οι επιτόπιες επισκέψεις θα διεξαχθούν µε βάση 

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

3.43.43.43.4    ∆ιευκρινίσεις∆ιευκρινίσεις∆ιευκρινίσεις∆ιευκρινίσεις    

Οι Ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως αιτήµατα για την παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, καθώς και τον 

∆ιαγωνισµό και τη Συναλλαγή εν γένει. Οι Ενδιαφερόµενοι σε καµία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να επικοινωνούν απευθείας µε το Ταµείο. Κάθε επικοινωνία θα απευθύνεται 

πρωτίστως στο Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο και στον Νοµικό Σύµβουλο, και ειδικότερα 

στα ακόλουθα πρόσωπα: 

Κύριο Νίκο Βουχιούνη /Κύριο Νίκο Βουχιούνη /Κύριο Νίκο Βουχιούνη /Κύριο Νίκο Βουχιούνη /    

Κυρία Χριστίνα ΖακοπούλουΚυρία Χριστίνα ΖακοπούλουΚυρία Χριστίνα ΖακοπούλουΚυρία Χριστίνα Ζακοπούλου  

∆ικηγορικό Γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσας∆ικηγορικό Γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσας∆ικηγορικό Γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσας∆ικηγορικό Γραφείο Μ. & Π. Μπερνίτσας 

Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /    

KKKKυρία Χαρά Μεσσήνηυρία Χαρά Μεσσήνηυρία Χαρά Μεσσήνηυρία Χαρά Μεσσήνη    

ΤράπεζαΤράπεζαΤράπεζαΤράπεζα    Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ.... 

Τηλ.: +30 210 33 92 950  

Fax: +30 210 36 40 805 

Τηλ.: +30 210 372 0072 

Fax: +30 210 372 0083 
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Ε-mails: nvouhiounis@bernitsaslaw.com 

czakopoulou@bernitsaslaw.com 

E-mails: gepapailiou@eurobank.gr  

cmessini@eurobank.gr 

 

Τα αιτήµατα για παροχή διευκρινίσεων δύνανται να υποβάλλονται, στην Ελληνική ή στην 

Αγγλική γλώσσα, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) προς τα πρόσωπα που 

ορίζονται ανωτέρω ή µέσω του VDR το αργότερο έως και την 23η Σεπτεµβρίου 2014. Το 

Ταµείο θα απαντά στα αιτήµατα για παροχή διευκρινίσεων στην Ελληνική γλώσσα. Όλα 

τα αιτήµατα, καθώς και όλες οι σχετικές απαντήσεις, θα αναρτώνται στο VDR και θα 

είναι διαθέσιµες σε όλους τους Ενδιαφερόµενους, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα 

του Ενδιαφεροµένου που υπέβαλε το ερώτηµα. 

Κατόπιν αιτήµατος, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 3.4, κάθε ενδιαφερόµενος θα 

έχει την ευκαιρία να συµµετάσχει σε τηλεφωνική διάσκεψη ή να επικοινωνήσει µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε τον Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο, το Νοµικό Σύµβουλο και 

τους Τεχνικούς Συµβούλους του Ταµείου, προκειµένου να ζητήσει διευκρινίσεις επί 

χρηµατοοικονοµικών, νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων, σε χρόνο που θα καθοριστεί από 

το Ταµείο και θα γνωστοποιηθεί στον αντίστοιχο Ενδιαφερόµενο µε µήνυµα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail). Η ως άνω επικοινωνία θα λάβει χώρα µε την επιφύλαξη της 

υποβολής έγγραφης λίστας ζητηµάτων προς διευκρίνιση, η οποία πρέπει να έχει 

υποβληθεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την επικοινωνία. Κάθε 

πληροφορία που θα παρασχεθεί, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας αυτής, από τους 

Συµβούλους θα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα δεσµεύει το Ταµείο, και/ή τους 

Συµβούλους  καθ' οιονδήποτε τρόπο. 

3.53.53.53.5    Σχόλια επί του Σχεδίου Σχόλια επί του Σχεδίου Σχόλια επί του Σχεδίου Σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και Οριστικοποίησή και Οριστικοποίησή και Οριστικοποίησή και Οριστικοποίησή 

τουτουτουτου    

(i) Οι Ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια επί του Σχεδίου 

Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών το αργότερο έως την  8η Σεπτεµβρίου 2014. 

Τα σχόλια θα υποβάλλονται µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3.5 (ii) κατωτέρω. Έως 
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την  17η Σεπτεµβρίου 2014, το Ταµείο θα αναρτήσει στο VDR το Τελικό Σχέδιο 

Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, στο οποίο θα έχουν ενσωµατωθεί τα σχόλια 

που το Ταµείο επέλεξε να αποδεχτεί. Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να 

µεταβάλλει τους χρόνους και ηµεροµηνίες της παραγράφου αυτής, κατά την 

απόλυτη κρίση του, και να επιτρέψει περαιτέρω γύρους υποβολής σχολίων από 

τους Ενδιαφερόµενους. Στην περίπτωση αυτή, λεπτοµέρειες σχετικά µε τους 

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

θα ανακοινώνονται επίσηµα στην ιστοσελίδα του Ταµείου και/ή θα αναρτώνται 

στο VDR. 

(ii) Τα σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υποβάλλονται 

µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) προς: 

Κύριο Νίκο Βουχιούνη /Κύριο Νίκο Βουχιούνη /Κύριο Νίκο Βουχιούνη /Κύριο Νίκο Βουχιούνη /    

Κυρία Χριστίνα ΖακοπούλουΚυρία Χριστίνα ΖακοπούλουΚυρία Χριστίνα ΖακοπούλουΚυρία Χριστίνα Ζακοπούλου  

∆ικηγορικό Γραφείο Μ. &∆ικηγορικό Γραφείο Μ. &∆ικηγορικό Γραφείο Μ. &∆ικηγορικό Γραφείο Μ. &    Π. ΜπερνίτσαςΠ. ΜπερνίτσαςΠ. ΜπερνίτσαςΠ. Μπερνίτσας 

Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /Κύριο Γεώργιο Παπαηλιού /    

KKKKυρία Χαρά Μεσσήνηυρία Χαρά Μεσσήνηυρία Χαρά Μεσσήνηυρία Χαρά Μεσσήνη    

ΤράπεζαΤράπεζαΤράπεζαΤράπεζα    Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ.... 

Τηλ.: +30 210 33 92 950  

Fax: +30 210 36 40 805 

Τηλ.: +30 210 372 0072 

Fax: +30 210 372 0083 

Ε-mails: nvouhiounis@bernitsaslaw.com 

czakopoulou@bernitsaslaw.com 

E-mails: gepapailiou@eurobank.gr  

cmessini@eurobank.gr 

 

Κάθε τέτοιο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) θα πρέπει να περιέχει τα 

ακόλουθα συνηµµένα: 

(α) Αναθεωρηµένη έκδοση του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (σε 

αρχείο τύπου Microsoft Word) µε εµφανείς, υπογραµµισµένες ή µε άλλου 

είδους επισήµανση, όλες τις τροποποιήσεις επί του Σχεδίου Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών που έχουν γίνει από τον Ενδιαφερόµενο. 

(β) «Καθαρή» έκδοση του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (σε 
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αρχείο τύπου Microsoft Word) µε ενσωµατωµένες όλες τις αλλαγές επί του 

Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, που έχουν γίνει από τον 

Ενδιαφερόµενο. 

(γ) Χωριστό έγγραφο (σε αρχείο τύπου Microsoft Word ή Adobe PDF) που θα 

περιέχει τους βασικούς λόγους ή/και επαρκή αιτιολόγηση ως προς τις 

ουσιώδεις τροποποιήσεις και τα σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών, που έχουν γίνει από τον Ενδιαφερόµενο. 

Και τα τρία έγγραφα υπό (α), (β) και (γ) θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσαΕλληνική γλώσσαΕλληνική γλώσσαΕλληνική γλώσσα. 

(iii) Το Ταµείο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά µε σχόλια που έχουν 

υποβληθεί από Ενδιαφερόµενο επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), το οποίο θα 

αποσταλεί στον Εκπρόσωπο ή/και στον Αντίκλητο του εν λόγω Ενδιαφερόµενου. 

(iv) Το Ταµείο θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει τα σχόλια των Ενδιαφερόµενων κατά την 

απόλυτη κρίση του και διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε οποιεσδήποτε 

προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις επί του Σχεδίου Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

(v) Οι όροι του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, το οποίο θα 

αναρτηθεί στο VDR από το Ταµείο, θα είναι δεσµευτικοί για όλους τους 

Ενδιαφερόµενους που θα υποβάλουν Προσφορά. 

3.6 Τρόπος υποβολής Προσφορών 

(i) Η υποβολή των Προσφορών θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προnποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

(ii) Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 17:00 (GMT+2) της  

29292929ηςηςηςης        ΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίουΣεπτεµβρίου 2014201420142014. 

(iii) Οι Προσφορές θα απευθύνονται στο Ταµείο και θα υποβάλλονται στο Ταµείο, 

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, 7ος όροφος. 

(iv) Η έγκαιρη υποβολή των Προσφορών θα βεβαιώνεται από συµβολαιογράφο. 
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Οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω ατυχήµατος ή ανωτέρας βίας δεν θα συνιστά 

δικαιολογηµένη αιτία για την καθυστερηµένη υποβολή Προσφοράς. 

(v) Κάθε Προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα 

περιέχει δύο επιµέρους σφραγισµένους φακέλους (τον Φάκελο Α' και τον Φάκελο 

Β'). Οι φάκελοι που θα περιέχουν την Προσφορά, ο Φάκελος Α' και ο Φάκελος Β' θα 

πρέπει να φέρουν εξωτερικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 

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

(Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), 105 62 Αθήνα, 7(Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), 105 62 Αθήνα, 7(Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), 105 62 Αθήνα, 7(Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), 105 62 Αθήνα, 7οςοςοςος    όροφος.όροφος.όροφος.όροφος. 

Θέµα:Θέµα:Θέµα:Θέµα: Προσφορά για την Προσφορά για την Προσφορά για την Προσφορά για την αξιοποίηση του ακινήτου “αξιοποίηση του ακινήτου “αξιοποίηση του ακινήτου “αξιοποίηση του ακινήτου “CastelloCastelloCastelloCastello    BibelliBibelliBibelliBibelli”””” 

Φάκελος:Φάκελος:Φάκελος:Φάκελος: Προσφορά ή Φάκελος Α' ή Φάκελος Β' αντίστοιχα 

Υποψήφιος:Υποψήφιος:Υποψήφιος:Υποψήφιος: [συµπληρώνεται κατά περίπτωση το όνοµα / η επωνυµία του 

Υποψηφίου] 

 

(vi) Ο φάκελος της Προσφοράς, καθώς και ο Φάκελος Α' και ο Φάκελος Β' δεν πρέπει 

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

µην δύνανται να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν 

ίχνη. 

(vii) Σε περίπτωση που ο Φάκελος Α' που υποβάλλεται από Υποψήφιο περιλαµβάνει 

Εµπιστευτικές Πληροφορίες, τότε τα εν λόγω εµπιστευτικά έγγραφα θα πρέπει να 

φέρουν ευδιάκριτα την ένδειξη «Εµπιστευτικές Πληροφορίες». Οι Εµπιστευτικές 

Πληροφορίες θα αντιµετωπίζονται ως τέτοιες, µε τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις 

που προβλέπονται στις παραγράφους 8.8 και 8.9 κατωτέρω. 

(viii) Κανένα έγγραφο της Προσφοράς δεν πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, 

επιφυλάξεις, όρους και προnποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ή σε άλλα έγγραφα που εγκρίνονται από το 

Ταµείο. 

(ix) 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 
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αναρτώνται στο VDR. 

3.73.73.73.7    Περίοδος ισχύος ΠροσφορώνΠερίοδος ισχύος ΠροσφορώνΠερίοδος ισχύος ΠροσφορώνΠερίοδος ισχύος Προσφορών    

Κάθε Προσφορά καθώς και η Οικονοµική Προσφορά που περιλαµβάνεται σε αυτήν θα 

παραµένει σε ισχύ και θα δεσµεύει τον αντίστοιχο Υποψήφιο για χρονικό διάστηµα έξι (6) 

µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. Το Ταµείο δύναται κατά την κρίση 

του να απορρίπτει ως απαράδεκτη κάθε προσφορά που θέτει µικρότερη περίοδο ισχύος.  

Η περίοδος ισχύος κάθε Προσφοράς δύναται να παραταθεί για περίοδο έξι (6) επιπλέον 

µηνών µε µονοµερή δήλωση του Ταµείου προς τους Υποψηφίους. 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 αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 

Η ανακήρυξη συγκεκριµένου Υποψηφίου ως Πλειοδότη µπορεί να λάβει χώρα και µετά τη 

λήξη ισχύος της Προσφοράς αυτού του Υποψηφίου, υπό την προnπόθεση ότι ο εν λόγω 

Υποψήφιος θα αποδεχτεί εγγράφως την ανακήρυξή του και τη δέσµευσή του από τους 

όρους της Προσφοράς του. 

Επί ποινή αποκλεισµού, οι Υποψήφιοι δεν δύνανται για οποιονδήποτε λόγο να 

αποσύρουν την Προσφορά τους µετά την υποβολή της και για την περίοδο ισχύος που 

αναφέρεται ανωτέρω ή της παρατάσεως αυτής. 

4. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 

4.14.14.14.1    Κριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια Επιλογής    

4.1.14.1.14.1.14.1.1    ∆ικαίωµα Συµµετοχής∆ικαίωµα Συµµετοχής∆ικαίωµα Συµµετοχής∆ικαίωµα Συµµετοχής    

4.1.1.14.1.1.14.1.1.14.1.1.1 Στο ∆ιαγωνισµό έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν και να υποβάλουν Προσφορές 

φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, 

εφόσον πληρούν τους όρους και τις προnποθέσεις που προβλέπονται στο 

παρόν Κεφάλαιο. Η Προσφορά κάθε Υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από τα 

έγγραφα που καθορίζονται στο VDR και στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 
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Προσφοράς. Οι Υποψήφιοι που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις 

ή υποβάλουν ψευδή στοιχεία ή έγγραφα ή ανακριβείς δηλώσεις σχετικά, θα 

αποκλείονται και δεν θα επιτρέπεται να λάβουν περαιτέρω µέρος στο 

∆ιαγωνισµό.  

4.1.1.24.1.1.24.1.1.24.1.1.2 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό, είτε µεµονωµένα 

είτε από κοινού µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται, επί ποινή 

αποκλεισµού, να συµµετάσχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε περισσότερες από µία 

Προσφορές για το ίδιο Ακίνητο, ως Υποψήφιοι ή ως µέλη Υποψηφίου ή µε 

οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (π.χ. µέτοχοι ή µέλη µετόχων ή µελών Υποψηφίου, 

ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής σε αυτούς, σύµβουλοι κ.λπ.) ή ως 

τρίτο πρόσωπο που παρέχει χρηµατοοικονοµική εµπειρία. 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 ΕυρωπαVκής Ένωσης ή του ΕυρωπαVκού Οικονοµικού Χώρου ή του 

Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.3333 Οι Υποψήφιοι που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε τη µορφή ένωσης ή 

κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβληθούν ιδιαίτερη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν Προσφορά. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας 

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Ταµείου για την τήρηση 

των υποχρεώσεων της ένωσης ή της κοινοπραξίας, που απορρέουν από τη 

συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό. Εάν ένωση προσώπων ή κοινοπραξία 

αναδειχθεί Πλειοδότης, τα µέλη της θα απαιτηθεί, κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης του Ταµείου, να συστήσουν εταιρεία (SPV - Εταιρεία Ειδικού 

Σκοπού) η οποία θα προβεί στη σύναψη της Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών µε το Ταµείο. Τα ποσοστά συµµετοχής στο SPV θα είναι τα ίδια µε τα 

αντίστοιχα ποσοστά στην ένωση προσώπων / κοινοπραξία. Η Σύµβαση 

Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υπογραφεί και από τα µέλη του Πλειοδότη, τα 

οποία θα ενεργούν ως εγγυητές και θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
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ολόκληρον έναντι του Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων του SPV που 

απορρέουν από τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

4.4.4.4.1.1.41.1.41.1.41.1.4    Εάν ο αναδειχθείς Πλειοδότης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δύναται, κατά 

την κρίση του, να συστήσει εταιρεία (SPV), η οποία θα προβεί η ίδια στο όνοµά 

της στη σύναψη της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών µε το Ταµείο, κατ' 

αναλογία των οριζοµένων στην υποπαράγραφο 4.1.1.3. Στην περίπτωση αυτή, 

η Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υπογραφεί και ατοµικώς από τον 

Πλειοδότη, ο οποίος θα ενεργεί ως εγγυητής και θα ευθύνεται αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον µε το SPV έναντι του Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων 

του SPV που απορρέουν από τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2    Κριτήρια Προσωπικής ΚατάστασηςΚριτήρια Προσωπικής ΚατάστασηςΚριτήρια Προσωπικής ΚατάστασηςΚριτήρια Προσωπικής Κατάστασης    

Οι Υποψήφιοι 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. 

4.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2.1  Αποκλείεται από τη συµµετοχή στο ∆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 Μα�ου 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 ΕυρωπαVκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελίδα 48), 
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(δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του ΕυρωπαVκού 

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) οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

4.1.2.24.1.2.24.1.2.24.1.2.2 Αποκλείεται από την συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό κάθε Υποψήφιος ο οποίος: 

(α)  τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 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 ή ο ίδιος έχει κινήσει διαδικασία κήρυξής του σε 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 

ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη 

νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, 

(γ)  έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο, 

(δ)  δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα εγκατάστασής του, 

(ε)  δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων 

στη χώρα εγκατάστασής του ή/και στην Ελλάδα σε περίπτωση που ο 

Υποψήφιος διατηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα, 

(στ)  είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται από το παρόν Κεφάλαιο ή δεν έχει 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές, 
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(ζ)  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 διαγωνιστική διαδικασία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε 

άλλη χώρα λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών, εγγράφων ή 

δηλώσεων. 

4.1.2.34.1.2.34.1.2.34.1.2.3 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 

στο VDR και στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

Αναφορικά µε τις ανώνυµες εταιρίες και τα νοµικά πρόσωπα αντίστοιχης 

νοµικής µορφής σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, οι λόγοι αποκλεισµού σχετικά µε 

τα αδικήµατα που αναφέρονται ανωτέρω υπό 4.1.2.1 ισχύουν και για τον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (όπου 

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

προσώπου. Για όλους τους άλλους τύπους νοµικών προσώπων, το παραπάνω 

κριτήριο αποκλεισµού ισχύει για τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τους νοµίµους 

εκπροσώπους του νοµικού προσώπου. 

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 4.1.2. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3    ∆άνεια χρηµατοοικονοµική δυνατότητα∆άνεια χρηµατοοικονοµική δυνατότητα∆άνεια χρηµατοοικονοµική δυνατότητα∆άνεια χρηµατοοικονοµική δυνατότητα    

Υποψήφιος ή µέλος Υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) 

µπορεί να στηρίζεται στις χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες τρίτου προσώπου που 

πληροί τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς. Το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν θα δύναται να υποστηρίξει περισσότερους από 
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έναν Υποψήφιο ή ένα µέλος Υποψηφίου (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή 

κοινοπραξίας). 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προς τον οποίο ή προς µέλος του οποίου (σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) το ως άνω τρίτο πρόσωπο παρέχει 

χρηµατοοικονοµική στήριξη αναδειχθεί Πλειοδότης, το Ταµείο 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 ως εν λόγω Υποψήφιο τις σχετικές 

υποχρεώσεις. 

4.24.24.24.2    ΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσα    

Η επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών και 

των εγγράφων που περιέχονται στο VDR, καθώς και της Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών θα είναι η ελληνική. Αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης, ορισµένα 

έγγραφα µπορεί να διατίθενται 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. 

4.34.34.34.3    Τύπος εγγράφων ΠροσφοράςΤύπος εγγράφων ΠροσφοράςΤύπος εγγράφων ΠροσφοράςΤύπος εγγράφων Προσφοράς    

(i) Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στο Φάκελο Α' θα πρέπει να προσκοµιστούν σε 

έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, που να επιτρέπει τη µετατροπή και 

αποθηκευµένα σε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. 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. 

(ii) Τα έγγραφα που περιέχονται στο Φάκελο Β' θα πρέπει να προσκοµιστούν µόνο σε 

έντυπη µορφή. 

(iii) Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στον Φάκελο Α' πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

επικυρωµένα αντίγραφα/ακριβή αντίγραφα και, εφόσον έχουν εκδοθεί από µη 

Ελληνικές δηµόσιες αρχές, θα πρέπει να φέρουν Επισηµείωση (Apostille) σύµφωνα 

µε τη σύµβαση της Χάγης της 6ης Οκτωβρίου 1961. Κατ' εξαίρεση, τα έγγραφα της 
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παραγράφου 5.1 θα πρέπει να υποβληθούν µόνο σε πρωτότυπα. 

(iv) Όλα τα έγγραφα του Φακέλου Β' πρέπει να είναι πρωτότυπα. 

(v) Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στην Προσφορά (ήτοι το περιεχόµενο του 

Φακέλου Α' και του Φακέλου Β') πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Έγγραφα που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πέραν της Ελληνικής θα πρέπει να 

συνοδεύονται από Επίσηµη Μετάφραση στα Ελληνικά. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ της Επίσηµης 

Μετάφρασης στα Ελληνικά και του πρωτότυπου κειµένου, το πρωτότυπο έγγραφο 

θα υπερισχύει εφόσον έχει συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, 

το Ταµείο δύναται να ζητήσει σε σύντοµη προθεσµία τυχόν διευκρινίσεις ή/και 

νέα Επίσηµη Μετάφραση. 

4.44.44.44.4    Έξοδα και δαΈξοδα και δαΈξοδα και δαΈξοδα και δαπάνες του ∆ιαγωνισµούπάνες του ∆ιαγωνισµούπάνες του ∆ιαγωνισµούπάνες του ∆ιαγωνισµού    

(i) Οι Υποψήφιοι θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα και τις δαπάνες συµµετοχής τους 

στο ∆ιαγωνισµό. 

(ii) Οι Υποψήφιοι συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε δική τους ευθύνη 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 ή 

παράτασης του ∆ιαγωνισµού ή τροποποίησης των όρων του για οποιονδήποτε 

λόγο. 

4.54.54.54.5    Μεταβολές στη σύνθεση των ΥπΜεταβολές στη σύνθεση των ΥπΜεταβολές στη σύνθεση των ΥπΜεταβολές στη σύνθεση των Υποψηφίωνοψηφίωνοψηφίωνοψηφίων    

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

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

µελών Υποψηφίων (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) θα 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 κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, ο συγκεκριµένος Υποψήφιος και κάθε 

µέλος αυτού (σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας) θα πρέπει να πληροί 
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τους όρους και τις προnποθέσεις 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. 

 

5. Περιεχόμενο Προσφοράς 

5.15.15.15.1    Περιεχόµενο Φακέλου Α'Περιεχόµενο Φακέλου Α'Περιεχόµενο Φακέλου Α'Περιεχόµενο Φακέλου Α'    

Ο Φάκελος Α' της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει: 

(i) Εγγυητική Επιστολή ΣυµµετοχήςΕγγυητική Επιστολή ΣυµµετοχήςΕγγυητική Επιστολή ΣυµµετοχήςΕγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(€500.000,00), απευθυνόµενη στο Ταµείο, η οποία εκδίδεται από ένα ή 

περισσότερα Επιλέξιµα Ιδρύµατα που έχουν το δικαίωµα να εκδίδουν εγγυητικές 

επιστολές σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής τους. Η 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 

έξι (6) µηνών, αρχής γενοµένης από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

Προσφορών. Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής µπορεί να 

παραταθεί για µία πρόσθετη περίοδο έξι (6) µηνών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος 

του Ταµείου. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 

υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV που επισυνάπτεται στη 

παρούσα. 

 Αντί Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, ο Υποψήφιος δύναται να καταθέσει υπέρ 

του Ταµείου το ως άνω ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), 

στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου υπ' αριθ. 104/472293-02 - IBAN: GR96 

0110 1040 0000 1044 7229 302 - SWIFT CODE: ETHNGRAA, ο οποίος τηρείται στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως εγγύηση για τη συµµόρφωσή του µε τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή του στον ∆ιαγωνισµό (η 

«Εγγυητική Κατάθεση»), και να υποβάλει εντός του Φακέλου Α' το αντίστοιχο 

αποδεικτικό κατάθεσης. Η Εγγυητική Κατάθεση θα παραµείνει στον τραπεζικό 

λογαριασµό του Ταµείου για χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών, αρχής 
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γενοµένης από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Η διάρκεια 

κατάθεσης µπορεί να παραταθεί για µία πρόσθετη περίοδο έξι (6) µηνών, κατόπιν 

σχετικού αιτήµατος του Ταµείου. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή η Εγγυητική Κατάθεση ανωτέρω θα 

επιστραφεί στον αντίστοιχο Υποψήφιο ταυτόχρονα µε την από µέρους του 

κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην παράγραφο 6.4 κατωτέρω. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή η Εγγυητική Κατάθεση θα καταπίπτει υπέρ 

του Ταµείου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αποσύρει ή ανακαλέσει την Προσφορά 

του ή µέρος αυτής για οποιονδήποτε λόγο, ή 

(β) σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, για οποιοδήποτε λόγο, δεν προσκοµίσει 

Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 6.4 

ή, 

(γ) εάν ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, 

οποιοδήποτε µέλος αυτού ή οποιοσδήποτε υπάλληλος, αντιπρόσωπος, 

εκπρόσωπος, βοηθός ή συνεργάτης τους προβεί ή αποπειραθεί να προβεί σε 

οποιαδήποτε µη νόµιµη ενέργεια µε σκοπό τη νόθευση των αποτελεσµάτων ή της 

διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής πρέπει να εκδίδεται [ή η Εγγυητική Κατάθεση πρέπει να διενεργείται] 

από κοινού για όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιέχει το 

πλήρες όνοµα / επωνυµία και τη διεύθυνση / έδρα κάθε µέλους της ένωσης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και µόνο, 

και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων των 

Αθηνών, στην Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση, Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που έχουν 

εκδοθεί από µη ελληνικό Επιλέξιµο Ίδρυµα και διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο 

δύνανται να γίνουν αποδεκτές, κατόπιν συνεννόησης µε το Ταµείο. Εγγυητικές 
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Επιστολές Συµµετοχής που δεν εκδίδονται σύµφωνα µε τους όρους της 

παραγράφου αυτής, δεν θα γίνονται αποδεκτές, η σχετική Προσφορά θα 

απορρίπτεται και ο Υποψήφιος θα αποκλείεται. 

(ii) 'Εγκυρο('Εγκυρο('Εγκυρο('Εγκυρο(----α) πιστοποιητικό(α) πιστοποιητικό(α) πιστοποιητικό(α) πιστοποιητικό(----ά) από αρµόδια(ά) από αρµόδια(ά) από αρµόδια(ά) από αρµόδια(----ες) δικαστική(ες) δικαστική(ες) δικαστική(ες) δικαστική(----ές) ή διοικητική(ές) ή διοικητική(ές) ή διοικητική(ές) ή διοικητική(----    ές) ές) ές) ές) 

αρχή(ές)αρχή(ές)αρχή(ές)αρχή(ές), µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος δεν εµπίπτει 

σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους 4.1.2.1 και 4.1.2.2 (α), (β), (γ) και (στ). 

(iii) Έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από αρµόδια(Έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από αρµόδια(Έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από αρµόδια(Έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από αρµόδια(----ες) αρχή(ες) αρχή(ες) αρχή(ες) αρχή(----    ές)ές)ές)ές), 

µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της 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). 

(iv) Έγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια φορολογική αρχήΈγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια φορολογική αρχήΈγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια φορολογική αρχήΈγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια φορολογική αρχή, 

µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της δηµοσίευσης της Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος έχει 

εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις στη χώρα εγκατάστασής του (όπου 

ισχύει). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος διατηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα 

απαιτείται η προσκόµιση και έέέέγκυρογκυρογκυρογκυρουυυυ    πιστοποιητικπιστοποιητικπιστοποιητικπιστοποιητικούούούού    φορολοφορολοφορολοφορολογικής ενηµερότητας γικής ενηµερότητας γικής ενηµερότητας γικής ενηµερότητας 

από αρµόδια φορολογική αρχήαπό αρµόδια φορολογική αρχήαπό αρµόδια φορολογική αρχήαπό αρµόδια φορολογική αρχή, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 

δηµοσίευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, µε το οποίο πιστοποιείται 

ότι ο Υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις στη Ελλάδα  

(v) ΈγκυραΈγκυραΈγκυραΈγκυρα    νοµιµοπονοµιµοπονοµιµοπονοµιµοποιητικά ή νοµιµοποίηση/ταυτοποίηση του Υποψηφίου:ιητικά ή νοµιµοποίηση/ταυτοποίηση του Υποψηφίου:ιητικά ή νοµιµοποίηση/ταυτοποίηση του Υποψηφίου:ιητικά ή νοµιµοποίηση/ταυτοποίηση του Υποψηφίου:    εταιρικά εταιρικά εταιρικά εταιρικά 

έγγραφαέγγραφαέγγραφαέγγραφα (σε περίπτωση νοµικών προσώπων), από τα οποία αποδεικνύεται η 

νόµιµη σύσταση και λειτουργία, καθώς και η νόµιµη εκπροσώπηση του 

Υποψηφίου (π.χ. ισχύον καταστατικό, σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πληρεξούσιο έγγραφο για την υπογραφή της Προσφοράς ή άλλα 

έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση του Υποψηφίου) / αντίγραφο αντίγραφο αντίγραφο αντίγραφο 
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ταυτότητας ή διαβατηρίουταυτότητας ή διαβατηρίουταυτότητας ή διαβατηρίουταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση φυσικών προσώπων). 

(vi)   Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, απόφαση ή απόσπασµα απόφαση ή απόσπασµα απόφαση ή απόσπασµα απόφαση ή απόσπασµα 

απόφασης του αρµόδιου εταιρικού οργάνουαπόφασης του αρµόδιου εταιρικού οργάνουαπόφασης του αρµόδιου εταιρικού οργάνουαπόφασης του αρµόδιου εταιρικού οργάνου του Υποψηφίουτου Υποψηφίουτου Υποψηφίουτου Υποψηφίου, δυνάµει του οποίου 

(α) αποφασίζεται η συµµετοχή του Υποψηφίου στο ∆ιαγωνισµό και η υποβολή 

από αυτόν Προσφοράς σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς, (β) αποφασίζεται η υπογραφή του Τελικού Σχεδίου 

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 υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνη δήλωση του 

νόµου 1599/1986νόµου 1599/1986νόµου 1599/1986νόµου 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. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, η απόφαση ή το απόσπασµα απόφασης του 

αρµόδιου εταιρικού οργάνου που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο θα 

πρέπει να υποβάλλεται από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ξεχωριστά, 

υπογεγραµµένη προς τούτο από τον Εκπρόσωπο εκάστου µέλους της ένωσης 

προσώπων.  



28

 

 

 

(vii)  Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, τατατατα    έγγραφα και πιστοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 

που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους (που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους (που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους (που αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους (iiiiiiii), (), (), (), (iiiiiiiiiiii), (), (), (), (iviviviv), (), (), (), (vvvv))))    και και και και ((((vivivivi))))    για όλα για όλα για όλα για όλα 

τα µέλη της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, καθώς τα µέλη της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, καθώς τα µέλη της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, καθώς τα µέλη της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, καθώς και και και και έγγραφη συµφωνία έγγραφη συµφωνία έγγραφη συµφωνία έγγραφη συµφωνία 

για τη σύσταση της ένωσης / κοινοπραξίαςγια τη σύσταση της ένωσης / κοινοπραξίαςγια τη σύσταση της ένωσης / κοινοπραξίαςγια 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 διορίζεται κοινός Εκπρόσωπος ο 

οποίος θα εκπροσωπεί την ένωση / κοινοπραξία για τους σκοπούς της 

συµµετοχής της στον ∆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 στον ∆ιαγωνισµό. 

(viii) Αντίγραφο του Τελικού Σχεδίου Αντίγραφο του Τελικού Σχεδίου Αντίγραφο του Τελικού Σχεδίου Αντίγραφο του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας ΜετοχώνΣύµβασης Αγοραπωλησίας ΜετοχώνΣύµβασης Αγοραπωλησίας ΜετοχώνΣύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών    στα ελληνικά, 

µονογεγραµµένο σε κάθε σελίδα από τον Υποψήφιο ή τον νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / 

κοινοπραξίας, το αντίγραφο του Τελικού ΣχεδίουΤελικού ΣχεδίουΤελικού ΣχεδίουΤελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Σύµβασης Αγοραπωλησίας Σύµβασης Αγοραπωλησίας Σύµβασης Αγοραπωλησίας 

Μετοχών Μετοχών Μετοχών Μετοχών µονογράφεται από τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους 

όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας. 

Ως προς τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους ((((iiiiiiii), (), (), (), (iiiiiiiiiiii), (), (), (), (iviviviv) και () και () και () και (vvvv)))) ανωτέρω, στην περίπτωση που το οικείο 

κράτος δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που καθορίζονται ανωτέρω, µπορούν αυτά να αντικαθίστανται 

από ένορκη βεβαίωση, ή σε κράτη όπου δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκων 

βεβαιώσεων, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου προσώπου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού φορέα του κράτους εγκατάστασης του εν λόγω 

προσώπου. 

5.25.25.25.2    Περιεχόµενο Φακέλου Β'Περιεχόµενο Φακέλου Β'Περιεχόµενο Φακέλου Β'Περιεχόµενο Φακέλου Β'    
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Ο Φάκελος Β' της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει: 

    Οικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική ΠροσφοράΟικονοµική Προσφορά, η οποία θα περιλαµβάνει το Οικονοµικό Αντάλλαγµα 

(συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν ∆όσεων Οικονοµικού Ανταλλάγµατος) σε ευρώ (€), 

σύµφωνα µε το Υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς που παρατίθεται στο 

Παράρτηµα V της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να 

συµπληρώσουν µε σαφήνεια το Υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς που παρατίθεται 

στο Παράρτηµα V της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Σε περίπτωση Οικονοµικής 

Προσφοράς που περιλαµβάνει ∆όσεις Οικονοµικού Ανταλλάγµατος η ∆όση 

Α΄Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η οποία θα καταβληθεί την Ηµεροµηνία Καταβολής της 

∆όσης Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, θα πρέπει να είναι ίση µε ποσοστό τουλάχιστον 

50% της συνολικής ονοµαστικής αξίας του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, ενώ οι 

υπολειπόµενες ∆όσεις Οικονοµικού Ανταλλάγµατος δεν µπορεί  να υπερβαίνουν τις δύο 

(2) ετήσιες. Ο τρόπος διασφάλισης καταβολής των επόµενων ∆όσεων Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικά, θα καθορίζονται 

λεπτοµερώς στο Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη, σαφής, ορισµένη και 

χωρίς οποιουσδήποτε όρους ή προnποθέσεις, επί ποινή αποκλεισµού του Υποψηφίου. 

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

από τους Εκπροσώπους όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και να περιέχει το 

πλήρες όνοµα / επωνυµία και τη διεύθυνση / έδρα κάθε µέλους της ένωσης. 

6.6.6.6.    Έλεγχος και Αξιολόγηση ΠροσφορώνΈλεγχος και Αξιολόγηση ΠροσφορώνΈλεγχος και Αξιολόγηση ΠροσφορώνΈλεγχος και Αξιολόγηση Προσφορών    

6.16.16.16.1    Γενικοί ΌροιΓενικοί ΌροιΓενικοί ΌροιΓενικοί Όροι    

Ο έλεγχος των Προσφορών των Υποψηφίων θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια. Κατά τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση των Προσφορών, το Ταµείο θα επικουρείται και θα 

υποστηρίζεται από τους Συµβούλους. 

6.26.26.26.2    Πρώτο στάδιοΠρώτο στάδιοΠρώτο στάδιοΠρώτο στάδιο    

(i) Κατά το πρώτο στάδιο θα ελεγχθεί από το Ταµείο η προσήκουσα υποβολή των 
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Προσφορών σύµφωνα µε την παράγραφο 4.6 ανωτέρω. Εντός ευλόγου χρόνου από 

την ηµεροµηνία αποσφράγισης των Προσφορών και του Φακέλου Α', το Ταµείο θα 

ελέγξει τα έγγραφα όλων των Φακέλων Α' που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η συµµόρφωσή τους µε τους όρους και τις προnποθέσεις της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

(ii) Σε περίπτωση που Υποψήφιος δεν υπέβαλε όλα τα έγγραφα ή που υπέβαλε 

έγγραφα που δεν πληρούν τους όρους και τις προnποθέσεις της Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφοράς ή υπέβαλε έγγραφα επί των οποίων απαιτούνται 

διευκρινίσεις, το Ταµείο δύναται να επιτρέψει στον εν λόγω Υποψήφιο να 

υποβάλει συµπληρωµατικά έγγραφα (µε εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής, η µη υποβολή της οποίας οδηγεί σε αποκλεισµό του εν λόγω 

Υποψηφίου χωρίς δυνατότητα συµπληρωµατικής υποβολής), να διορθώσει ή να 

διευκρινίσει τα έγγραφα που περιέχονται στον Φάκελο Α' µέσα σε σύντοµη 

προθεσµία, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αποφυγής 

των διακρίσεων και της διαφάνειας. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν 

συµπληρώσει, διορθώσει ή παράσχει διευκρινίσεις για τα έγγραφα του Φακέλου 

Α', κατόπιν του σχετικού αιτήµατος του Ταµείου, τότε το Ταµείο θα δύναται να  

τον αποκλείσει και δεν θα επιτρέπεται να συµµετάσχει στο δεύτερο στάδιο της 

διαδικασίας αξιολόγησης (αποσφράγιση των Φακέλων Β'), ενώ ο Φάκελος Β' της 

Προσφοράς του θα επιστρέφεται σε αυτόν σφραγισµένος. Mετά τον έλεγχο των 

ανωτέρω εγγράφων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου θα εκδώσει απόφαση, η 

οποία θα προκρίνει τους Υποψηφίους που πληρούν τα Κριτήρια Επιλογής 

(«Επιλέξιµοι Επενδυτές») ώστε να προκριθούν στο επόµενο στάδιο. 

6.36.36.36.3    ∆εύτερο στάδιο∆εύτερο στάδιο∆εύτερο στάδιο∆εύτερο στάδιο    

Κατά το δεύτερο στάδιο, οι Φάκελοι Β' των Προσφορών των Επιλέξιµων Επενδυτών θα 

αποσφραγιστούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. Κατά την 

αποσφράγιση του Φακέλου Β' των Προσφορών των Επιλέξιµων Επενδυτών, θα ελεγχθούν 

οι Οικονοµικές Προσφορέςπροκειµένου να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωσή τους µε τους 
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όρους και τις προnποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

 

6.46.46.46.4    Αξιολόγηση Οικονοµικής ΠροσφοράςΑξιολόγηση Οικονοµικής ΠροσφοράςΑξιολόγηση Οικονοµικής ΠροσφοράςΑξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς    

(i) Μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα είναι το 

υψηλότερο Οικονοµικό Αντάλλαγµα σε όρους παρούσας αξίας. Η Οικονοµική 

Προσφορά κάθε Επιλέξιµου Επενδυτή θα είναι δεσµευτική και το αντίστοιχο 

Οικονοµικό Αντάλλαγµα θα περιληφθεί στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών 

που θα υπογραφεί. 

(ii) Για τους σκοπούς αξιολόγησης των Οικονοµικών Προσφορών, στην περίπτωση 

Οικονοµικών Προσφορών που περιλαµβάνουν ∆όσεις Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος, η αξία του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα είναι η παρούσα αξία 

όλων των ∆όσεων Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. Η παρούσα αξία θα υπολογίζεται 

µε ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης 10%. 

(iii) Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των Οικονοµικών 

Προσφορών, θα καταρτιστεί Πίνακας Κατάταξης των Επιλέξιµων Επενδυτών κατά 

φθίνουσα σειρά, µε βάση τις Οικονοµικές Προσφορές τους.  

(iv) Σε περίπτωση που, κατά την εξέταση των Οικονοµικών Προσφορών, προκύψει ότι 

το ίδιο υψηλότερο Οικονοµικό Αντάλλαγµα έχει προσφερθεί από δύο ή 

περισσότερους Επιλέξιµους Επενδυτές (ισόποσες Οικονοµικές Προσφορές), τότε οι 

αντίστοιχοι Επιλέξιµοι Επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν ξανά Οικονοµικές 

Προσφορές. Σε περίπτωση που οι νέες Οικονοµικές Προσφορές είναι ισόποσες, 

τότε η διαδικασία θα επαναλαµβάνεται έως ότου κατατεθεί µια µοναδική 

υψηλότερη Οικονοµική Προσφορά. 

(v)    Ο Πίνακας Κατάταξης των Επιλέξιµων Επενδυτών θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ταµείου µε σχετική απόφασή του, η οποία θα κοινοποιηθεί σε 

όλους τους Επιλέξιµους Επενδυτές. Μετά την έγκριση του Πίνακα Κατάταξης, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου θα καλέσει τον Επιλέξιµο Επενδυτή που έχει 

καταταγεί στη πρώτη (1η) θέση του Πίνακα Κατάταξης να προσκοµίσει, εντός 
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πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασής του, 

Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού ΑνταλλάγµατοςΕγγυητική Επιστολή Οικονοµικού ΑνταλλάγµατοςΕγγυητική Επιστολή Οικονοµικού ΑνταλλάγµατοςΕγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, ύψους ενός εκατοµµυρίου Ευρώ 

(€1.000.000), απευθυνόµενη στο Ταµείο και εκδοθείσα από ένα ή περισσότερα 

Επιλέξιµα Ιδρύµατα.   

Με αυτήν το/τα Επιλέξιµα Ιδρύµατα θα πρέπει να δεσµεύονται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα ότι θα καταστήσουν το εν λόγω ποσό του Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος διαθέσιµο στον Επιλέξιµο Επενδυτή κατά την Ηµεροµηνία 

Καταβολής του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή κατά την Ηµεροµηνία Καταβολής 

της ∆όσης Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (οποιοδήποτε ισχύει), εφόσον αυτός 

έχει καταστεί Πλειοδότης. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η 

Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα πρέπει να εκδοθεί από κοινού 

για όλα τα µέλη της ένωσης προσώπων ή της κοινοπραξίας και θα πρέπει να 

αναφέρει τις πλήρεις επωνυµίες και τις διευθύνσεις εκάστου µέλους της ένωσης 

προσώπων ή της κοινοπραξίας. . . .     

Η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα έχει ισχύ έξι (6) µηνών, 

αρχής γενοµένης από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της, κατά τους 

όρους της παρούσας και η ισχύς της θα δύναται να παραταθεί για µια πρόσθετη 

χρονική περίοδο έξι (6) µηνών, κατόπιν γραπτού αιτήµατος του Ταµείου.  

Η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

(α)  την ηµεροµηνία έκδοσης,  

(β)  τον εκδότη,  

(γ)  την επωνυµία και τη διεύθυνση του Ταµείου, ως δικαιούχου,  

(δ)  τον αριθµό της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος,  

(ε) το ποσό που καλύπτει η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος 

ολογράφως και αριθµητικώς,  
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(στ) την πλήρη εταιρική επωνυµία και έδρα του Υποψηφίου ή όλων των µελών 

του, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, για λογαριασµό του 

οποίου εκδίδεται, 

(ζ) αναφορά στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών και την Προσφορά του, 

καθώς και ότι αποτελεί Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος,  

(η) επιβεβαίωση ότι η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, καθώς επίσης και ότι ο εκδότης 

παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς επίσης και από 

οποιαδήποτε άλλη ένσταση µπορεί να έχει ο πρωτοφειλέτης, 

συµπεριλαµβανοµένων και των µη-προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που 

απορρέουν από τα άρθρα 852-855, 862-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού 

Κώδικα, 

(θ) επιβεβαίωση ότι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος είναι στη διάθεση του Ταµείου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά, καθ' υπόδειξη του Ταµείου, εντός τριών (3) Εργασίµων Ηµερών από τη 

λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης από το Ταµείο, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή 

αµφισβήτηση από την πλευρά του εκδότη και χωρίς διερεύνηση των λόγων του 

αιτήµατος αυτού, 

(ι) επιβεβαίωση ότι ο εκδότης της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος δύναται να απαιτηθεί να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης αυτής 

µόνο µία φορά και για µια περίοδο έξι (6) µηνών, κατόπιν απλού έγγραφου 

αιτήµατος από το Ταµείο, το οποίο θα έχει υποβληθεί στον Υποψήφιο πριν την 

ηµεροµηνία λήξης της. Το Ταµείο δύναται να προβεί στο αίτηµα αυτό µόνο εάν 

έχει συµφωνηθεί εγγράφως µεταξύ του Ταµείου και του Υποψηφίου ότι η ισχύς 

της αντίστοιχης Προσφοράς θα παραταθεί. 

    Η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα πρέπει να διέπεται µόνο 

από το Ελληνικό ∆ίκαιο και να υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 

∆ικαστηρίων των Αθηνών. Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η 
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οποία καθορίζει ότι διέπεται από δίκαιο διαφορετικό από το Ελληνικό ∆ίκαιο ή 

υπόκειται στην αρµοδιότητα άλλων δικαστηρίων και όχι των ∆ικαστηρίων των 

Αθηνών, δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

Η Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα επιστρέφεται στον 

Πλειοδότη κατά την Ηµεροµηνία Καταβολής της ∆όσης Α' Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος (οπότε και θα έχει εφαρµογή ο τρόπος διασφάλισης καταβολής 

των υπολοίπων ∆όσεων Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, ο οποίος θα καθορίζεται 

λεπτοµερώς στο Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών) ή κατά την 

Ηµεροµηνία Καταβολής του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (οποιοδήποτε έχει 

εφαρµογή).  

Σε περίπτωση που ο Επιλέξιµος Επενδυτής που έχει καταταγεί στη πρώτη (1η) 

θέση του Πίνακα Κατάταξης, προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος εντός της πενθήµερης προθεσµίας που αναφέρεται ανωτέρω, θα 

επιστραφεί σε αυτόν η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή/και η Εγγυητική 

Κατάθεση. 

    Σε περίπτωση που ο Επιλέξιµος Επενδυτής που έχει καταταγεί στη πρώτη (1η) 

θέση του Πίνακα Κατάταξης δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος εντός της πενθήµερης προθεσµίας που αναφέρεται ανωτέρω, 

τότε θα καταπίπτει υπέρ του Ταµείου η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή/και η 

Εγγυητική Κατάθεση του εν λόγω Επιλέξιµου Επενδυτή, και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ταµείου θα δικαιούται να καλέσει τον Επιλέξιµο Επενδυτή που έχει 

καταταγεί στη δεύτερη (2η) θέση του Πίνακα Κατάταξης να προσκοµίσει την 

Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, εντός σχετικής πενθήµερης 

προθεσµίας. Με την προσκόµιση της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος από τον Επιλέξιµο Επενδυτή που έχει καταταγεί στη δεύτερη (2η) 

θέση του Πίνακα Κατάταξης, θα επιστραφεί σε αυτόν η Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής ή/και η Εγγυητική Κατάθεση. 

Σε περίπτωση που ο Επιλέξιµος Επενδυτής που έχει καταταγεί στη δεύτερη (2η) 
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θέση του Πίνακα Κατάταξης δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος εντός της πενθήµερης προθεσµίας που αναφέρεται ανωτέρω, θα 

καταπίπτει υπέρ του Ταµείου η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή/και η Εγγυητική 

Κατάθεση. 

6.56.56.56.5    Ανακήρυξη ΠλειοδότηΑνακήρυξη ΠλειοδότηΑνακήρυξη ΠλειοδότηΑνακήρυξη Πλειοδότη    

(i) Μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος από 

τον Επιλέξιµο Επενδυτή που έχει καταταγεί στη πρώτη (1η) θέση του Πίνακα 

Κατάταξης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου  θα ανακηρύσσει τον Πλειοδότη. 

Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί σε όλους τους Υποψηφίους. Σε περίπτωση 

ανακήρυξης Πλειοδότη, οι Οικονοµικές Προσφορές στο σύνολό τους θα 

παραµένουν δεσµευτικές και σε ισχύ µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης 

Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

 (ii) Σε περίπτωση που ο Επιλέξιµος Επενδυτής που έχει καταταγεί στη πρώτη (1η) 

θέση του Πίνακα Κατάταξης δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος και, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του Ταµείου, προσκοµίσει την Εγγυητική επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ο 

Επιλέξιµος Επενδυτής που έχει καταταγεί στη δεύτερη (2η) θέση του Πίνακα 

Κατάταξης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου δικαιούται να ανακηρύσσει 

αυτόν ως Πλειοδότη. Σε περίπτωση που ουδείς εκ των Επιλέξιµων Επενδυτών που 

έχουν καταταγεί στην πρώτη (1η) και δεύτερη (2η) θέση του Πίνακα Κατάταξης δεν 

προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο θα δικαιούται να κηρύξει άγονο τον ∆ιαγωνισµό, οπότε  θα 

επιστρέφονται όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής ή/και οι Εγγυητικές 

Καταθέσεις στους Επιλέξιµους Επενδυτές. 

(iii) Το Ταµείο θα καλέσει εγγράφως τον Πλειοδότη να υπογράψει τη Σύµβαση 

Αγοραπωλησίας Μετοχών και να καταθέσει/καταβάλει το Οικονοµικό Αντάλλαγµα 

ή την ∆όση Α΄ Οικονοµικού Ανταλλάγµατος (σε περίπτωση τµηµατικών 

καταβολών) στον τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδειχθεί από το Ταµείο, 
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σύµφωνα µε την παράγραφο 7 κατωτέρω. 

(iv) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Πλειοδότη µε τις υποχρεώσεις του σύµφωνα 

µε την παράγραφο 7.3 κατωτέρω, ο Πλειοδότης θα κηρύσσεται έκπτωτος και η 

Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα καταπίπτει υπέρ του 

Ταµείου. Ο επόµενος Επιλέξιµος Επενδυτής στον Πίνακα Κατάταξης θα 

προσκληθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου να προσκοµίσει την 

Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, οπότε µε την προσκόµισή της θα 

ανακηρυχθεί αυτός Πλειοδότης και θα κληθεί να προβεί στην υπογραφή της 

Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και στην καταβολή του Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος που έχει προσφέρει, σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Αν η 

προαναφερθείσα διαδικασία αποτύχει µε τους δύο (2) πρώτους Επιλέξιµους 

Επενδυτές του Πίνακα Κατάταξης, ο ∆ιαγωνισµός θα ακυρωθεί. 

(v) Εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου αποφασίσει, κατά την απόλυτη 

κρίση του, ότι καµία από τις Προσφορές που υποβλήθηκαν δεν είναι 

ικανοποιητική, δύναται να κηρύξει άγονο τον ∆ιαγωνισµό. 

7.7.7.7.    Υπογραφή Σύµβασης Αγοραπωλησίας ΜετοχώνΥπογραφή Σύµβασης Αγοραπωλησίας ΜετοχώνΥπογραφή Σύµβασης Αγοραπωλησίας ΜετοχώνΥπογραφή Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών    

7.17.17.17.1 Μετά την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που αναφέρονται στις παραγράφους 

6.1 έως 6.5 (i) ανωτέρω και την ανακήρυξη του Πλειοδότη, και πριν από την 

υπογραφή της, η Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υποβληθεί στο αρµόδιο 

Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσυµβατικό έλεγχο, σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 3986/2011, όπως ισχύει. 

7.27.27.27.2 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. 

7.37.37.37.3 Με την υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών ή µετά την 

ικανοποίηση των αναβλητικών αιρέσεων που τυχόν προβλέπονται σε αυτήν, ο 

Πλειοδότης θα απαιτηθεί να καταβάλει το Οικονοµικό Αντάλλαγµα στον 

τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδείξει το Ταµείο, όπως θα καθορίζεται στη 
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Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Σε περίπτωση που το Οικονοµικό Αντάλλαγµα 

προβλέπεται να καταβληθεί σε ∆όσεις, ο Πλειοδότης θα απαιτηθεί να καταθέσει / 

καταβάλει  την ∆όση Α' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε την Οικονοµική 

Προσφορά του στον τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδείξει το Ταµείο και να 

παραδώσει στο Ταµείο Εγγυητική Επιστολή Υπολοίπου Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος. Η Εγγυητική Επιστολή Υπολοίπου Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα 

εκδίδεται από Επιλέξιµο ΄Ιδρυµα, το οποίο έχει δικαίωµα να εκδίδει εγγυητικές 

επιστολές, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής του, θα 

απευθύνεται στο Ταµείο, θα καλύπτει το σύνολο του υπολοίπου Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος και θα αποµειούται, κατόπιν σχετικής γραπτής δήλωσης - 

συναίνεσης του Ταµείου απευθυντέας στον Πλειοδότη και στην τράπεζα που έχει 

εκδώσει την εν λόγω Εγγυητική, κατά το ποσό της ∆όσης Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος που  καταβάλλεται κάθε φορά από τον Πλειοδότη, ενώ θα ισχύει 

για το υπόλοιπο ποσό του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος και θα ισχύει µέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση του συνόλου του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. Η Εγγυητική 

Επιστολή Υπολοίπου Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα καταπίπτει υπέρ του 

Ταµείου στην περίπτωση που ο Πλειοδότης δεν καταβάλει προσηκόντως και 

εµπροθέσµως το υπόλοιπο του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή µέρος αυτού, και 

θα επιστρέφεται στον Πλειοδότη µετά την ολοσχερή εξόφληση του συνόλου του 

Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας η 

Εγγυητική Επιστολή Υπολοίπου Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα πρέπει να 

εκδίδεται από κοινού υπέρ όλων των µελών της ένωσης προσώπων ή της 

κοινοπραξίας. Η Εγγυητική Επιστολή Υπολοίπου Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα 

διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και µόνο και θα υπόκειται στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων των Αθηνών στην Ελλάδα. Εγγυητική 

Επιστολή Υπολοίπου Οικονοµικού Ανταλλάγµατος που δεν πληροί τους όρους της 

παραγράφου αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

8.8.8.8.    ΑνΑνΑνΑνακοίνωση Νοµικού Περιεχοµένουακοίνωση Νοµικού Περιεχοµένουακοίνωση Νοµικού Περιεχοµένουακοίνωση Νοµικού Περιεχοµένου    

8.18.18.18.1 Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να αναβάλει ή να ακυρώσει 
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οποτεδήποτε τον ∆ιαγωνισµό και να τροποποιήσει την Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς, το χρονοδιάγραµµα και τους όρους και προnποθέσεις του 

∆ιαγωνισµού ή να επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό, κατά την απόλυτη κρίση του, και 

χωρίς να φέρει καµία ευθύνη έναντι των Ενδιαφερόµενων, των Υποψηφίων ή/και 

τρίτων. 

8.28.28.28.2 Οι Υποψήφιοι συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό µε δικό τους κίνδυνο και ευθύνη ως 

προς τη συµµετοχή τους, από δε τη συµµετοχή τους αυτή δεν απορρέει κανένα 

δικαίωµα να απαιτήσουν αποζηµίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα, πέραν 

αυτών που καθορίζονται στην παρούσα. 

8.38.38.38.3 Η συµµετοχή ενός Υποψηφίου στον ∆ιαγωνισµό αποτελεί απόδειξη ότι ο 

Υποψήφιος έχει αναγνώσει και κατανοήσει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

και τα Παραρτήµατά της, αναγνωρίζει τη νοµιµότητα αυτών, αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προnποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς και των Παραρτηµάτων της και αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση 

των τοπικών συνθηκών, των κανονισµών και του συµβατικού και οργανωτικού 

πλαισίου της λειτουργίας του Ταµείου, καθώς και των απαιτήσεων της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

8.48.48.48.4 Τυχόν µη συµµόρφωση µε τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και 

των Παραρτηµάτων της ή τυχόν µη παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών 

δύναται να θεωρηθεί από το Ταµείο, κατά την απόλυτη κρίση του, ως επαρκής 

λόγος για την απόρριψη Προσφοράς. 

8.58.58.58.5 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. 

8.68.68.68.6 Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς δεν προορίζεται να αποτελέσει τη 

βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταµείο 
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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 της Συναλλαγής κατόπιν έρευνας και λήψης επαγγελµατικών 

συµβουλών, όπως το πρόσωπο αυτό θα κρίνει σκόπιµο. 

8.78.78.78.7    Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νοµοθεσία, το φορολογικό 

καθεστώς, η νοµοθεσία της ΕΕ και οι Συνθήκες που ισχύουν για τη Συναλλαγή 

µπορεί να τροποποιηθούν. 

8.88.88.88.8 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. 

8.98.98.98.9 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. 

8.108.108.108.10 Τα ∆ικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία 

σχετικά µε οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν ανακύψουν από τον ∆ιαγωνισµό, ενώ 

εφαρµοστέο επ' αυτών θα είναι το ελληνικό δίκαιο. 

 



40

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ CASΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ CASΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ CASΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ CASTELLO BIBELLI TELLO BIBELLI TELLO BIBELLI TELLO BIBELLI     

ΘΕΣΗΘΕΣΗΘΕΣΗΘΕΣΗ    

Περιοχή «Κάτω Κορακιάνα» του ∆ήµου Κερκύρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

ΓΕΩΓΕΩΓΕΩΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ----    ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ     

Γεωτεµάχιο: 83.844τ.µ. 

Κτίρια: Επί του ακινήτου υφίστανται επτά (7) κτήρια, και συγκεκριµένα:    

- ένα κτήριο διώροφο κεραµοσκεπές µε υπόγειο (λιθόκτιστο), συνολικού εµβαδού 

τετραγωνικών µέτρων 1968,25, που περιλαµβάνει και τους δύο πύργους, όπου 

λειτούργησε το ξενοδοχείο CASTELLO BIBELLI που κατασκευάστηκε περίπου κατά 

το έτος 1900,  

- ένα ισόγειο κεραµοσκεπές κτήριο εµβαδού τετραγωνικών µέτρων 57,76 που 

χρησιµοποιείται ως τουαλέτες και κατασκευάστηκε περί το 1970,  

- ένα κτήριο διώροφο κεραµοσκεπές συνολικού εµβαδού µέτρων τετραγωνικών 

121,74 µε χρήση αποθήκης που κατασκευάστηκε περί το 1900,  

- ένα κτήριο διώροφο κεραµοσκεπές συνολικού εµβαδού µέτρων τετραγωνικών 

218,54 επίσης µε χρήση αποθήκης που κατασκευάστηκε περί το 1900,  

- ένα ισόγειο κεραµοσκεπές κτήριο εµβαδού µέτρων τετραγωνικών 59,40 που 

χρησιµοποιείται επίσης ως αποθήκη και κτίστηκε και αυτό περίπου το έτος 1900.  

- το κτήριο του CASTELLINO, τριώροφο κεραµοσκεπές κτήριο που κατασκευάστηκε 

την ίδια περίοδο µε το CASTELLO για βοηθητικές χρήσεις αυτού και ευρίσκεται στο 

βορειοδυτικό άκρο του ακινήτου, έχει δε επιφάνεια 1.047 τετραγωνικών µέτρων 

περίπου, και  

- το κτήριο του CASTELLETO, κεραµοσκεπές τριώροφο κτήριο που κατασκευάστηκε 
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περί το έτος 1960, επίσης στο βορειοδυτικό άκρο του ακινήτου, επιφανείας 810 

τετραγωνικών µέτρων περίπου, το οποίο από το έτος 1992 είναι παραχωρηµένο 

στην Εθνική Πινακοθήκη και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος έργων 

τέχνης. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ----    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

Το Castello Bibelli είναι ακίνητο µε ιδιαίτερη πολιτιστική αξία που περιλαµβάνει το 

κυρίως κτίριο ‘’CASTELLO’’ (λιθόκτιστο, κεραµοσκεπές, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής 

οµορφιάς κτήριο, νεογοτθικού ρυθµού µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους δύο πυργίσκους 

και το αίθριο) και άλλα βοηθητικά κτήρια. Κτίστηκε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα 

από τον Ιταλό Ναύαρχο Bibelli. Το Ακίνητο έχει µεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική 

σηµασία µε στοιχεία  µεσαιωνικού πύργου. Τµήµα του Ακινήτου καθώς και δύο κτίρια 

(‘’CASTELLINO’’ και ‘’CASTELLETO’’) έχουν παραχωρηθεί στην Εθνική Πινακοθήκη από το 

1992, όπου στεγάζονται και φυλάσσονται έργα τέχνης. 

Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 13 χλµ. περίπου από την πόλη της Κέρκυρας, 6χλµ. 

περίπου από τη µαρίνα Γουβιών Κέρκυρας και 16 χλµ. περίπου από τον διεθνή 

Αερολιµένα Κερκύρας «Ιωάννης Καποδίστριας». 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΠΡΟΣΒΑΣΗΠΡΟΣΒΑΣΗΠΡΟΣΒΑΣΗ    

Από τον διεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τον διεθνή Αερολιµένα 

Κερκύρας «Ιωάννης Καποδίστριας».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    

ΘΘΘΘΕΣΗΕΣΗΕΣΗΕΣΗ    

Περιοχή «Κάτω Κορακιάνα» του ∆ήµου Κερκύρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

ΓΕΩΓΕΩΓΕΩΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ----    ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ     

Γεωτεµάχιο: 77.018,45 τµ . 

Κτίρια: Επί του ακινήτου υφίστανται τα ακόλουθα κτίρια:  

-  ένα κτήριο, το CASTELLO, διώροφο κεραµοσκεπές µε υπόγειο (λιθόκτιστο - 

πλινθόκτιστο), νεογοτθικού ρυθµού µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους δύο 

πυργίσκους και το αίθριο, συνολικού εµβαδού τετραγωνικών µέτρων 1.968,25, 

(Υπόγειο 133,25 τ.µ, Ισόγειο 866,73 τ.µ, Όροφος 849,84 τ.µ, Πύργος 1 – 

κλιµακοστάσιο 54,24 τ.µ., Πύργος 2 – κλιµακοστάσιο 64,19 τ.µ) που 

κατασκευάστηκε περίπου κατά το έτος 1900. Το συγκεκριµένο κτίριο µισθώθηκε 

και λειτούργησε ως ξενοδοχείο µε την επωνυµία CASTELLO BIBELLI από το 1958 

έως Το 1982. 

-  ένα ισόγειο κεραµοσκεπές (πλινθόκτιστο) κτήριο, εµβαδού τετραγωνικών µέτρων 

57,76 κατασκευής περί το 1970,  

-  ένα κτήριο διώροφο κεραµοσκεπές (λιθόκτιστο), συνολικού εµβαδού µέτρων 

τετραγωνικών 121,74 το οποίο  κατασκευάστηκε περί το 1900,  

-  ένα κτήριο διώροφο κεραµοσκεπές (λιθόκτιστο), συνολικού εµβαδού µέτρων 

τετραγωνικών 218,54  κατασκευής  περί του 1900,  

- ένα ισόγειο κεραµοσκεπές (λιθόκτιστο) κτήριο, εµβαδού µέτρων τετραγωνικών 

59,40 που κτίστηκε και αυτό περίπου το έτος 1900.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II    

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ VDRΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ VDRΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ VDRΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ VDR    

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VDRΑΠΟ∆ΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ VDR 

1.1.1.1. Χρήση του Χρήση του Χρήση του Χρήση του VDRVDRVDRVDR    

1.1.1.1.1.1.1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Όροι Χρήσης) ρυθµίζουν τη χρήση του VDR (VDR), που 

παρέχεται από το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 

Α.Ε. (το Ταµείο) προς τους Ενδιαφερόµενους και τους συµβούλους τους σχετικά µε 

την αξιοποίηση γεωτεµαχίου, εκτάσεως 77.018,45    τ.µ. περίπου, το οποίο 

αποτελεί τµήµα του Castello Bibelli, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή "Κάτω 

Κορακιάνα", ∆ήµου Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας και θα πρέπει να διαβάζονται σε 

συνδυασµό µε τη Συµφωνία Χρήσης, η οποία συνάπτεται µε την επιτυχή για 

πρώτη φορά είσοδο στο VDR. Οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στους 

Όρους Χρήσης έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην από 25.07.2014 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Το Ταµείο µπορεί ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους 

Χρήσης υπό την προnπόθεση γνωστοποίησης. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο VDR σε οποιοδήποτε πρόσωπο (πρόσωπα), 

παρακαλείστε να προσκοµίσετε κατάλογο των εν λόγω προσώπων στον/στην: 

κκκκ. . . . Γεώργιος ΠαπαηλιούΓεώργιος ΠαπαηλιούΓεώργιος ΠαπαηλιούΓεώργιος Παπαηλιού    κα.κα.κα.κα.    Χαρά ΜεσσήνηΧαρά ΜεσσήνηΧαρά ΜεσσήνηΧαρά Μεσσήνη    

Email: gepapailiou@eurobank.gr Email: cmessini@eurobank.gr 

Tel: +30 210 37 20 072 Tel: +30 210 37 20 069 

Fax: +30 210 37 20 083 Fax: +30 210 37 20 083 

1.4.1.4.1.4.1.4. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να προσδιορίζει το πλήρες όνοµα του προσώπου 

για το οποίο ζητείται η πρόσβαση στο VDR, το όνοµα του Ενδιαφερόµενου, τον 

αριθµό τηλεφώνου τους καθώς και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 
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1.5.1.5.1.5.1.5. Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να 

αρνηθεί ή να αφαιρέσει τη δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε προσώπου στο 

VDR. 

1.6.1.6.1.6.1.6. Το Ταµείο έχει ζητήσει από τον Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο τον συντονισµό, εκ 

µέρους του Ταµείου, για την χορήγηση των δικαιωµάτων πρόσβασης στο VDR 

προς τους Ενδιαφερόµενους και τους εκπροσώπους τους που συµµετέχουν στον 

∆ιαγωνισµό. Κανένας άλλος δεν έχει την εξουσία να επιτρέψει την πρόσβαση στο 

VDR. Τα δικαιώµατα πρόσβασης µπορεί να ανακληθούν ανά πάσα στιγµή, είτε 

κατόπιν προηγούµενης γνωστοποίησης είτε όχι. 

2.2.2.2. ΕµπιστευτικότηταΕµπιστευτικότηταΕµπιστευτικότηταΕµπιστευτικότητα    

Σας υπενθυµίζουµε ότι όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες όπου έχετε πρόσβαση όταν 

επισκέπτεσθε το VDR υπόκεινται στη ∆ήλωση Εµπιστευτικότητας που υπογράφεται από 

τον Ενδιαφερόµενο που εκπροσωπείτε (∆ήλωση Εµπιστευτικότητας∆ήλωση Εµπιστευτικότητας∆ήλωση Εµπιστευτικότητας∆ήλωση Εµπιστευτικότητας). Συµφωνείτε και 

αναγνωρίζετε ότι είστε ενήµεροι για τις διατάξεις της ∆ήλωσης Εµπιστευτικότητας και 

επιβεβαιώνετε ότι θα συµµορφωθείτε µε τις εν λόγω διατάξεις. Με την επιφύλαξη της 

∆ήλωσης Εµπιστευτικότητας, συµφωνείτε ότι θα διατηρήσετε τις πληροφορίες που 

περιέχονται στο VDR ως εµπιστευτικές και ότι δεν θα αποκαλύψετε καµία από τις 

πληροφορίες, εκτός αν επιτρέπεται ρητά από τη ∆ήλωση Εµπιστευτικότητας. 

3.3.3.3. ΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσεις    

3.1.3.1.3.1.3.1. Αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες στο VDR (ΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίεςΠληροφορίες) έχουν σχεδιαστεί για να 

σας βοηθήσουν να κάνετε τη δική σας αξιολόγηση της Συναλλαγής και ούτε το 

Ταµείο ούτε οι Σύµβουλοι (ούτε κανένας από τους αντίστοιχους ∆ιευθυντές, τα 

στελέχη, τους εργαζοµένους, τους αντιπροσώπους ή τους επαγγελµατικούς 

συµβούλους αυτών) υποδεικνύουν ή εγγυώνται ότι αυτές οι Πληροφορίες 

περιέχουν όλα τα πιθανά στοιχεία ή ότι το VDR περιέχει όλες τις πληροφορίες 

που θα µπορούσαν να είναι επιθυµητές ή να απαιτούνται, προκειµένου η 

Συναλλαγή να αξιολογηθεί κατάλληλα. Η πρόσβαση και η παροχή των 

Πληροφοριών δεν αποτελεί προσφορά για τη σύναψη σύµβασης και οι 
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Πληροφορίες δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση καµίας συµφωνίας. 

3.2.3.2.3.2.3.2. 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 των Πληροφοριών και ότι δεν θα ευθύνονται σε καµία περίπτωση για 

οποιαδήποτε χρήση ή υποστήριξη για οποιαδήποτε Πληροφορία. Ειδικότερα, ούτε 

το Ταµείο ούτε οι Σύµβουλοι (ούτε κανένας από τους αντίστοιχους διευθυντές, τα 

στελέχη, τους εργαζοµένους, τους αντιπροσώπους ή τους επαγγελµατικούς 

συµβούλους αυτών): 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά 

µε την επάρκεια, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ενηµέρωση των Πληροφοριών 

ή οποιασδήποτε άλλης προφορικής ή άλλης επικοινωνίας, σχετικά µε τις 

Πληροφορίες, ή 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Έχουν / φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, που 

προκύπτει από τη χρήση από το πρόσωπο αυτό ή από το γεγονός ότι βασίστηκε 

σε οποιαδήποτε Πληροφορία ή οποιαδήποτε προφορική ή άλλη επικοινωνία 

σχετικά µε αυτές τις Πληροφορίες (µε την προnπόθεση ότι κανένας όρος των 

παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη από απάτη). 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Η πλειοψηφία των Πληροφοριών που περιέχονται σε VDR είναι στην 

ελληνική γλώσσα, και στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί µεταφράσεις 

αυτών των 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. 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. Οι Πληροφορίες µπορούν να ενηµερωθούν, να αναθεωρηθούν ή να 

τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι Πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί 
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από το Ταµείο ή τους Συµβούλους. Καθιστώντας διαθέσιµες τις Πληροφορίες, 

καµία υποχρέωση δεν έχει ληφθεί για παροχή τυχόν πρόσθετων Πληροφοριών, ή 

για ενηµέρωση ή διόρθωση τυχόν ανακριβειών που θα µπορούσαν να εντοπιστούν 

σε οποιαδήποτε Πληροφορία. 

4.4.4.4. ΣυµµόρφΣυµµόρφΣυµµόρφΣυµµόρφωσηωσηωσηωση    

4.1.4.1.4.1.4.1. Πρέπει να συµµορφώνεστε µε όλους τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς κατά 

την πρόσβαση στο VDR και τη χρήση των Πληροφοριών. ∆εν θα πρέπει να 

εισάγετε κανένα λογισµικό ιών “TrojanHorse”, “softwareworm" ή οποιοδήποτε άλλο 

καταστροφικό κώδικα στο VDR ή στα συστήµατα στα οποία βασίζεται το VDR. 

4.2.4.2.4.2.4.2. ∆εν θα πρέπει να ανεβάζετε/δηµοσιεύετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό στο 

VDR, ούτε να δηµιουργείτε links του VDR µε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, τα 

οποία παραβιάζουν ή µπορούν να παραβιάσουν τυχόν δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας τρίτων. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Εάν έχετε συνδεθεί σε ιστοσελίδα VDR ή διαβάσετε έγγραφο ή πληροφορία που 

γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι δεν έχετε πρόσβαση, πρέπει να εξέλθετε αµέσως 

από την ιστοσελίδα, να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα όλων των σχετικών 

εγγράφων και πληροφοριών και να ενηµερώσετε Αρχειοθήκη Α.Ε. ∆εν θα πρέπει 

να αποκαλύψετε το γεγονός ή την πληροφορία που ελήφθη µε αυτόν τον τρόπο σε 

κανένα πρόσωπο ή οργανισµό. 

5.5.5.5. Προφυλάξεις ΑσφαλείαςΠροφυλάξεις ΑσφαλείαςΠροφυλάξεις ΑσφαλείαςΠροφυλάξεις Ασφαλείας    

5.1.5.1.5.1.5.1. ∆εν επιτρέπεται να συνδεθείτε µε το VDR από Internet café ή από οποιοδήποτε 

άλλο µέρος, όπου το ευρύ κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Όταν µετακινείστε µακριά (ακόµη και για µικρό χρονικό διάστηµα) από τον 

υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιµοποιείτε για πρόσβαση στο 

VDR, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η συσκευή έχει κλειδωθεί µε 

χρήση κωδικού, ο οποίος είναι γνωστός και προσβάσιµος µόνο σε εσάς και στο 

εσωτερικό σας τµήµα υποστήριξης δεδοµένων (data support department). 
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5.3.5.3.5.3.5.3. Θα πρέπει να διατηρήσετε σε ασφαλές µέρος όλα τα έγγραφα µε πληροφορίες, 

που προέρχονται από το VDR. 

5.4.5.4.5.4.5.4. Έγγραφα που περιέχονται στο VDR δεν µπορεί να αντιγραφούν στο σύνολό τους 

σε οποιαδήποτε νοµική ή άλλη έκθεση. 

5.5.5.5.5.5.5.5. Στο τέλος κάθε πρόσβασης στο VDR, θα πρέπει να κλείνετε το παράθυρο του 

προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο (internet browser window). 

5.6.5.6.5.6.5.6. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε µόνο το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, 

που χορηγούνται ειδικά για εσάς. ∆εν µπορείτε να αποκαλύψετε ή να επιτρέψετε 

σε άλλους να χρησιµοποιήσουν το δικό σας όνοµα χρήστη και κωδικό. 

6.6.6.6. Πρότυπα ΑσφάλειαςΠρότυπα ΑσφάλειαςΠρότυπα ΑσφάλειαςΠρότυπα Ασφάλειας    

6.1.6.1.6.1.6.1. ∆εν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να κατεβάσετε, να κάνετε σάρωση, να 

τυπώσετε ή αλλιώς να συλλέξετε οποιοδήποτε κοµµάτι των Πληροφοριών, αλλά 

µόνο να εκτυπώσετε τις Πληροφορίες για τις οποίες η επιλογή της εκτύπωσης 

έχει ενεργοποιηθεί, όπως προκύπτει από τα περιεχόµενα του VDR. ∆εν 

επιτρέπεται να επιχειρήσετε να παρακάµψετε κανένα από τα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας (securityfeatures) του VDR και δεν επιτρέπεται να παρέχετε την 

δυνατότητα ή να επιτρέψετε σε άλλους να αποκτήσουν πρόσβαση στο VDR 

χρησιµοποιώντας τη δική σας άδεια. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά µε το εάν ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο 

VDR, βλέπει, τυπώνει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή λειτουργία µε 

το VDR ή όχι, οι εκθέσεις, που πραγµατοποιούνται από ή για λογαριασµό της 

Αρχειοθήκη Α.Ε. σχετικά µε την εν λόγω πρόσβαση, ενέργεια ή λειτουργία, θα 

θεωρούνται ως αποδεικτικό στοιχείο της εν λόγω πρόσβασης, ενέργειας ή 

λειτουργίας. 

6.3.6.3.6.3.6.3. Σε περίπτωση που το Ταµείο επιθυµεί ή υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

οποιοδήποτε γεγονός ή να παραδώσει / επιδώσει οποιοδήποτε έγγραφο σε 

χρήστη ή χρήστες VDR, όπου το εν λόγω έγγραφο ή γεγονός σχετίζεται µε τη 

χρήση VDR ή απαιτείται από το παρόν, η εν λόγω γνωστοποίηση ή το εν λόγω 



48

 

 

 

έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν εγκύρως παραδοθεί / επιδοθεί κατά 

τον χρόνο που δηµοσιεύθηκαν στο VDR. 

7.7.7.7. Ενηµέρωση του Ενηµέρωση του Ενηµέρωση του Ενηµέρωση του VDRVDRVDRVDR    

Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα πρόσθεσης περαιτέρω εγγράφων στο VDR ανά 

πάσα στιγµή και ενηµέρωσης των υπαρχόντων εγγράφων. Είναι δική σας ευθύνη 

να ελέγχετε για τέτοιες ενηµερώσεις. 

8.8.8.8. Αιτήµατα για πρόσθετες πληροφορίεΑιτήµατα για πρόσθετες πληροφορίεΑιτήµατα για πρόσθετες πληροφορίεΑιτήµατα για πρόσθετες πληροφορίεςςςς    

8.1.8.1.8.1.8.1. Ερωτήσεις σχετικά µε το VDR πρέπει να υποβάλλονται µόνο όπως προβλέπεται 

από την παράγραφο 3.4 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Η διαχείριση των ερωτήσεων και αιτηµάτων για περαιτέρω πληροφορίες θα 

πρέπει να γίνεται ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών και το επίπεδο 

εµπιστευτικότητας ή ευαισθησίας της αγοράς για τις πληροφορίες που αφορούν. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Όλες οι άλλες ερωτήσεις σχετικά µε τη Συναλλαγή θα πρέπει να αποστέλλονται 

όπως προβλέπεται στις παραγράφους 3.4 και 3.5 της Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφοράς. 

8.4.8.4.8.4.8.4. ∆εν επιτρέπεται καµία επικοινωνία µε το Ταµείο ή / και µε τους Συµβούλους, ή / 

και µε τους εργαζοµένους, υπαλλήλους ή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ταµείου ή / και των Συµβούλων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

9.9.9.9. ∆ιαδ∆ιαδ∆ιαδ∆ιαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεωνικασία ερωτήσεων και απαντήσεωνικασία ερωτήσεων και απαντήσεωνικασία ερωτήσεων και απαντήσεων    

9.1.9.1.9.1.9.1. Ερωτήσεις σχετικά µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, τον ∆ιαγωνισµό και 

τη Συναλλαγή, καθώς και µε τα έγγραφα που περιέχονται στο VDR, µπορούν να 

αναρτώνται στο VDR στις «Ερωτήσεις και Απαντήσεις». 

9.2.9.2.9.2.9.2. Θα πρέπει να διορίσετε και να υποδείξετε στον πίνακα Α ένα πρόσωπο 

(Υπεύθυνος για Ερωτήσεις), το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή 

ερωτήσεων από την πλευρά σας και την ανάρτησή τους στο online σύστηµα 

«Ερωτήσεις και Απαντήσεις» του VDR το οποίο διαχειρίζεται η «Αρχειοθήκη Α.Ε.». 
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Ο Υπεύθυνος για Ερωτήσεις θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να υποβάλλει 

ερωτήσεις στο online σύστηµα «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» του VDR. 

9.3.9.3.9.3.9.3. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναρτώνται µε αναφορά στο σχετικό έγγραφο, σύµφωνα 

µε τον αντίστοιχο στα περιεχόµενα του VDR αριθµό. 

10.10.10.10. ∆ιαθεσιµότητα ∆ιαθεσιµότητα ∆ιαθεσιµότητα ∆ιαθεσιµότητα VDRVDRVDRVDR    

10.1.10.1.10.1.10.1. Το VDR προορίζεται να είναι διαθέσιµο 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την 

εβδοµάδα. Το VDR παρέχεται χωρίς να απαιτείται η πρόβλεψη χρόνου µη 

διαθεσιµότητας, αν και δεν µπορεί να παρασχεθεί εγγύηση επ' αυτού. 

10.2.10.2.10.2.10.2. Το Ταµείο µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποσύρει το VDR χωρίς προειδοποίηση. 

Καµία εγγύηση δεν δίνεται ότι το VDR θα είναι διαθέσιµο σε οποιαδήποτε 

δεδοµένη στιγµή ή ότι µπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση σε οποιαδήποτε 

Πληροφορία σε οποιαδήποτε µορφή, σε οποιοδήποτε ποσοστό λήψης (down 

loading rate) ή εν γένει. Το Ταµείο δύναται να παράσχει, κατά την απόλυτη 

διακριτική του ευχέρεια, εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στις Πληροφορίες. 

10.3.10.3.10.3.10.3. Υπογράφοντας κατωτέρω, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και 

συµφωνήσει µε τους ανωτέρω Όρους Χρήσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Εκπρόσωποι που ζητούν πρόσβαση στο VDR 

Παρακαλώ συµπληρώστε και αποστείλετε το παρόν έγγραφο στον/στην: 

κκκκ. . . . Γεώργιος ΠαπαηλιούΓεώργιος ΠαπαηλιούΓεώργιος ΠαπαηλιούΓεώργιος Παπαηλιού    κα.κα.κα.κα.    Χαρά ΜεσσήνηΧαρά ΜεσσήνηΧαρά ΜεσσήνηΧαρά Μεσσήνη    

Email: gepapailiou@eurobank.gr Email: cmessini@eurobank.gr 

Tel: +30 210 37 20 072 Tel: +30 210 37 20 069 

Fax: +30 210 37 20 083 Fax: +30 210 37 20 083 

 

1. Πρόσωπο επικοινωνίας: Παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία του 

υποδεικνυόµενου από εσάς προσώπου, που θα είναι υπεύθυνο για την πρόσβαση στα 

αιτήµατα VDR: 
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Όνοµα Τηλέφωνο Ε-mail Εταιρεία Θέση/Καθήκοντα 

     

     

 

2. Υπεύθυνος για Ερωτήσεις: Παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία του 

υποδεικνυόµενου από εσάς προσώπου, που θα είναι υπεύθυνο για την ανάρτηση 

ερωτήσεων στο online σύστηµα «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» στο VDR: 

Όνοµα Τηλέφωνο Ε-mail Εταιρεία Θέση/Καθήκοντα 

     

     

3. Παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία όλων των µελών της οµάδας σας (έως τρία (3) 

άτοµα), που ζητούν πρόσβαση στο VDR: 

Όνοµα Τηλέφωνο Ε-mail Εταιρεία 
Θέση/Καθήκον

τα 

Έχει υπογραφεί από το 

χρήστη η ∆ήλωση 

Εµπιστευτικότητας 

∆ήλωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ    

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

 

Προς: το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κολοκοτρώνη 1 και & Σταδίου 

105 62, Αθήνα, Ελλάδα 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ µε την αξιοποίηση γεωτεµαχίου, εκτάσεως 77.018,45    τ.µ. περίπου, το 

οποίο αποτελεί τµήµα του Castello Bibelli 

ΕΠΕΙ∆Η: 

(Α) Στις 25.07.2014 το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (το 

«ΤΑΙΠΕ∆») δηµοσίευσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την αξιοποίηση 

γεωτεµαχίου, εκτάσεως 77.018,45    τ.µ. περίπου, το οποίο αποτελεί τµήµα του 

Castello Bibelli, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή "Κάτω Κορακιάνα", ∆ήµου 

Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας (το «Περιουσιακό Στοιχείο»). 

(Β) Σε σχέση µε τη συναλλαγή που αναφέρεται ανωτέρω και σύµφωνα µε τους 

κανόνες που περιγράφονται στη σχετική από 25.07.2014 Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»), που εκδόθηκε από το ΤΑΙΠΕ∆, 

ο [να συµπληρωθούν τα πλήρη στοιχεία του Ενδιαφερόµενου (όνοµα, διεύθυνση 

κ.λπ.)] (ο «Ενδιαφερόµενος Επενδυτής») ζητά να λάβει όλες τις διαθέσιµες 

πληροφορίες αναφορικά µε το Περιουσιακό Στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένων 

ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τίτλων ιδιοκτησίας, τοπογραφικών σχεδίων, 

καθώς και πληροφοριών που σχετίζονται µε το ΤΑΙΠΕ∆ (εφεξής καλουµένων των 

πληροφοριών αυτών ως «Εµπιστευτικές Πληροφορίες»). 
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(Γ) Λαµβανοµένης υπόψη της παροχής των Εµπιστευτικών Πληροφοριών από το 

ΤΑΙΠΕ∆, ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να τις τηρεί 

ως αυστηρά εµπιστευτικές. 

 

ΜΕ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΥΤΗ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

1. Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής συµφωνεί και εγγυάται διά της παρούσας ότι από 

την ηµεροµηνία αυτής της ∆ήλωσης Εµπιστευτικότητας και για δύο (2) έτη από 

την υπογραφή της, στο βαθµό που λαµβάνει ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής 

Εµπιστευτικές Πληροφορίες, ή οι τρίτοι που ελέγχονται από αυτόν, καθώς και τα 

πρόσωπα που σχετίζονται µε αυτόν, στελέχη, υπάλληλοι και συνεργάτες του 

Ενδιαφερόµενου Επενδυτή (από κοινού, ο «Λήπτης»): (α) θα τηρεί και διαφυλάσσει 

τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες ως αυστηρά εµπιστευτικές, (β) θα αποκαλύπτει 

αυτές τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες (εάν συντρέχει λόγος) µόνο σε εκείνους από 

τα στελέχη, δικηγόρους, υπαλλήλους, επαγγελµατίες συµβούλους, 

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και συνεργάτες του που δικαιολογηµένα χρειάζεται 

να γνωρίζουν αυτές τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες προκειµένου να κρίνει εάν θα 

προσχωρήσει στη συναλλαγή που περιγράφεται στην παρούσα (τα πρόσωπα δε 

αυτά θα συµφωνούν κάθε φορά να µην προβαίνουν σε περαιτέρω αποκάλυψη των 

Εµπιστευτικών Πληροφοριών), ή όπως από το νόµο απαιτείται, (γ) θα 

χρησιµοποιεί τις Εµπιστευτικές αυτές Πληροφορίες µόνο για να κρίνει εάν θα 

προσχωρήσει στη συναλλαγή που περιγράφεται στο παρόν, (δ) θα επιστρέφει 

αµέσως όλες τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες (µαζί µε τα αντίγραφά τους) στο 

ΤΑΙΠΕ∆ µετά από αίτηµα του τελευταίου. 

2. Εντούτοις, οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες οι 

οποίες: (α) είναι ή καθίστανται εν γένει διαθέσιµες ή γνωστές στο κοινό, όχι ως 

αποτέλεσµα αποκάλυψης αυτών από τον Λήπτη (όπως, για παράδειγµα, όταν 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕ∆), (β) ήταν διαθέσιµες ή γνωστές στον 

Λήπτη σε µη εµπιστευτική βάση, πριν από την αποκάλυψή τους από το ΤΑΙΠΕ∆, ή 
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(γ) καθίστανται διαθέσιµες ή γνωστές στον Λήπτη σε µη εµπιστευτική βάση από 

κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο δεν δεσµεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο από 

συµφωνία εµπιστευτικότητας µε το ΤΑΙΠΕ∆ ή δεν του απαγορεύεται µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να µεταφέρει τις εν λόγω πληροφορίες. Ο όρος 

«πρόσωπο» όπως αυτός χρησιµοποιείται στην παρούσα ∆ήλωση 

Εµπιστευτικότητας θα ερµηνεύεται µε την ευρύτερη δυνατή έννοια ώστε να 

περιλαµβάνει χωρίς περιορισµό κάθε φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο ή 

ένωση. 

3. Το ΤΑΙΠΕ∆ δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή µη, σχετικά µε τις 

Εµπιστευτικές Πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των 

εγγυήσεων που σχετίζονται µε την ακρίβεια ή την πληρότητα των Εµπιστευτικών 

Πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε Λήπτη σε σχέση µε την 

χρήση οποιωνδήποτε Εµπιστευτικών Πληροφοριών από τον Λήπτη. Η παρούσα 

∆ήλωση Εµπιστευτικότητας δεν υποχρεώνει τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή να 

προσχωρήσει στη συναλλαγή που διέπεται από τους κανόνες που εξειδικεύονται 

στην από 25.07.2014 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

4. Η παρούσα ∆ήλωση Εµπιστευτικότητας δεσµεύει τον Ενδιαφερόµενο Επενδυτή, 

τους εκπροσώπους του, τους διαδόχους και τα εξουσιοδοτούµενα από αυτόν 

πρόσωπα και θα ισχύει υπέρ του ΤΑΙΠΕ∆ και των εκπροσώπων του, των διαδόχων 

αυτού και των εξουσιοδοτηµένων από το ΤΑΙΠΕ∆ προσώπων. Ο Ενδιαφερόµενος 

Επενδυτής συµφωνεί ότι η υπογραφή της παρούσας ∆ήλωσης Εµπιστευτικότητας 

είναι έγκυρη και δεσµευτική. 

5. Η παρούσα ∆ήλωση Εµπιστευτικότητας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και 

συνάπτεται σύµφωνα µε αυτό, τα δε δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα θα είναι 

αποκλειστικά αρµόδια αναφορικά µε την παρούσα ∆ήλωση Εµπιστευτικότητας. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής υπέγραψε την παρούσα ∆ήλωση 

Εµπιστευτικότητας [σε περίπτωση νοµικών προσώπων] διά του δεόντως 

εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του την ………………… [εισάγετε ηµεροµηνία] 
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Ο Ενδιαφερόµενος Επενδυτής 

[υπογραφή] 

____________________________________________________ 

[εισάγετε το ονοµατεπώνυµο / την επωνυµία του Ενδιαφερόµενου Επενδυτή] 

Όπως εκπροσωπείται από[όπου έχει εφαρµογή] 

[υπογραφή] 

____________________________________________________ 

[εισάγετε το ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου, όπου έχει εφαρµογή] 

Ηµεροµηνία: ……………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV    

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

ΑΠΟΑΠΟΑΠΟΑΠΟ    

[ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ] 

(Η "ΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΑ") 

ΠΡΟΣΠΡΟΣΠΡΟΣΠΡΟΣ    

ΤΑΜΕΙΟΤΑΜΕΙΟΤΑΜΕΙΟΤΑΜΕΙΟ    ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ    Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣΙ∆ΙΩΤΙΚΗΣ    ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ    ∆ΗΜΟΣΙΟΥ∆ΗΜΟΣΙΟΥ∆ΗΜΟΣΙΟΥ∆ΗΜΟΣΙΟΥ    Α.Ε.Α.Ε.Α.Ε.Α.Ε.    

Ο∆ΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

105 62 ΑΘΗΝΑ  

ΕΛΛΑ∆Α 

(Ο "∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ") 

 [Τόπος], (Ηµεροµηνία έκδοσης)  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €500.000,€500.000,€500.000,€500.000,00 00 00 00 

(πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ)(πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ)(πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ)(πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ)    

1.1.1.1. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (η "Εγγυητική ΕπιστολήΕγγυητική ΕπιστολήΕγγυητική ΕπιστολήΕγγυητική Επιστολή") εκδίδεται 

υπέρ του ∆ικαιούχου κατόπιν αιτήµατος του …………. (ονοµατεπώνυµοονοµατεπώνυµοονοµατεπώνυµοονοµατεπώνυµο) / ή της εταιρείας 

µε την εµπορική επωνυµία ……………………… (πλήρης εµπορική επωνυµία της (πλήρης εµπορική επωνυµία της (πλήρης εµπορική επωνυµία της (πλήρης εµπορική επωνυµία της 

εταιρείας)εταιρείας)εταιρείας)εταιρείας)/ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας: α.α.α.α. της εταιρείας µε την 

εµπορική επωνυµία ……………………… (πλήρης εµπορική επωνυµία της εταιρείας)(πλήρης εµπορική επωνυµία της εταιρείας)(πλήρης εµπορική επωνυµία της εταιρείας)(πλήρης εµπορική επωνυµία της εταιρείας), β.β.β.β. 

της εταιρείας µε την εµπορική επωνυµία ……………………… (πλήρης εµπορική (πλήρης εµπορική (πλήρης εµπορική (πλήρης εµπορική 

επωνυµία της εταιρείας) επωνυµία της εταιρείας) επωνυµία της εταιρείας) επωνυµία της εταιρείας) (κλ.π)(κλ.π)(κλ.π)(κλ.π),    οι οποίες αποτελούν µέλη της ένωσης προσώπων ή 

της κοινοπραξίας [�], ατοµικά για την κάθε µία εκ των ανωτέρω αναφεροµένων 

εταιρειών, [διαµορφώνεται αντίστοιχα ανάλογα µε την περίπτωσηδιαµορφώνεται αντίστοιχα ανάλογα µε την περίπτωσηδιαµορφώνεται αντίστοιχα ανάλογα µε την περίπτωσηδιαµορφώνεται αντίστοιχα ανάλογα µε την περίπτωση] (η κάθε µία 
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εταιρεία ξεχωριστά ο "ΑιτώνΑιτώνΑιτώνΑιτών"    και από κοινού οι "ΑιτούντεςΑιτούντεςΑιτούντεςΑιτούντες"), δυνάµει του όρου 5.1 (i) 

της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς») όσον 

αφορά στη συµµετοχή τους [ως ένωση προσώπων ή κοινοπραξία] [διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται 

εφόσον δεν είναι εφαρµόσιµοεφόσον δεν είναι εφαρµόσιµοεφόσον δεν είναι εφαρµόσιµοεφόσον δεν είναι εφαρµόσιµο] στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό που ανακοινώθηκε 

από τον ∆ικαιούχο µε σκοπό την αξιοποίηση γεωτεµαχίου, εκτάσεως 77.018,45    τ.µ. 

περίπου, το οποίο αποτελεί τµήµα του Castello Bibelli, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 

"Κάτω Κορακιάνα", ∆ήµου Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας (το "ΑκίνητοΑκίνητοΑκίνητοΑκίνητο"). Οι Αιτούντες θα 

καθίστανται ατοµικά και εις ολόκληρον υπεύθυνοι ως κύριοι οφειλέτες έναντι της 

Τράπεζας. 

2.2.2.2.    Οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα επιστολή, εκτός εάν 

άλλως προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς µε ηµεροµηνία 25.07.2014.  

3.3.3.3.  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. 

4.4.4.4. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει ισχύ για έξι (6) µήνες. Η Τράπεζα 

αναγνωρίζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να παρατείνει την ισχύ της παρούσας 

Εγγυητικής Επιστολής µόνο µία φορά και για µια χρονική περίοδο έξι (6) µηνών κατόπιν 

ενός απλού γραπτού αιτήµατος από πλευράς του ∆ικαιούχου που θα έχει 

πραγµατοποιηθεί προ της ηµεροµηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης. 

5.5.5.5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή παρέχεται αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα και δια 

του παρόντος παραιτούµαστε του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και 

οιασδήποτε άλλης ένστασης που οι Αιτούντες δύνανται να έχουν συµπεριλαµβανοµένων 

των µη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα άρθρα 852-

855, 862-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

6.6.6.6. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Τράπεζα 
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και ο ∆ικαιούχος, µε την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται 

την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ∆ικαστηρίων της Αθήνας στην 

Ελλάδα σχετικά µε οιαδήποτε αντιδικία όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή. 

7.7.7.7. Η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα δεν προκαλεί 

οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων επί του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε 

σχέση µε την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών. 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VVVV    

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

Οι κάτωθι: 

(α) [�] (όνοµα, επίθετο του Εκπροσώπου του Υποψηφίου), κάτοικος [�] (πλήρης 

επαγγελµατική διεύθυνση του Εκπροσώπου), κάτοχος του ∆ιαβατηρίου / ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας υπ' αριθµόν [�] (αριθµός και Εκδούσα Αρχή), µε την ιδιότητά 

µου ως Εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία [�], [η οποία αποτελεί µέλος της 

ένωσης προσώπων ή της κοινοπραξίας [�]] (συµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης συµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης συµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης συµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων ή κοινοπραξίαςπροσώπων ή κοινοπραξίαςπροσώπων ή κοινοπραξίαςπροσώπων ή κοινοπραξίας), και 

(β)    (συµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίαςσυµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίαςσυµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίαςσυµπληρώνεται σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας), [�] (όνοµα, 

επίθετο του Εκπροσώπου του έτερου µέλους του Υποψηφίου), κάτοικος [�] (πλήρης 

επαγγελµατική διεύθυνση του Εκπροσώπου), κάτοχος του ∆ιαβατηρίου / ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας υπ' αριθµόν [�] (αριθµός και Εκδούσα Αρχή), µε την ιδιότητά 

µου ως Εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία [�] (πλήρης εµπορική επωνυµία), η 

οποία αποτελεί µέλος της ένωσης προσώπων ή της κοινοπραξίας [�], 

δια του παρόντος δηλώνουµε ότι αντιλαµβανόµαστε και αποδεχόµαστε πλήρως όλους 

τους όρους και τις προnποθέσεις του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού που 

ανακοινώθηκε από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (το 

"ΤαµείοΤαµείοΤαµείοΤαµείο") µε σκοπό την αξιοποίηση γεωτεµαχίου, εκτάσεως 77.018,45    τ.µ. περίπου, το 

οποίο αποτελεί τµήµα του Castello Bibelli, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή "Κάτω 

Κορακιάνα", ∆ήµου Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας (το "ΑκίνητοΑκίνητοΑκίνητοΑκίνητο"). Οι όροι µε κεφαλαία που 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα Οικονοµική Προσφορά, εκτός εάν άλλως 

προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς µε ηµεροµηνία 25.07.2014. 

∆ια του παρόντος υποβάλλουµε [εκ µέρους και για λογαριασµό της εταιρείας / 

ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας [�] που αποτελείται από τις εταιρείες α.α.α.α. [�] και 
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β.β.β.β. [�] (να διαµορφωθεί ανάλογα µε την περίπτωσηνα διαµορφωθεί ανάλογα µε την περίπτωσηνα διαµορφωθεί ανάλογα µε την περίπτωσηνα διαµορφωθεί ανάλογα µε την περίπτωση)], την κάτωθι Οικονοµική Προσφορά, 

όπως παρατίθεται στον πίνακα κατωτέρω: 

ΣΥΝΣΥΝΣΥΝΣΥΝOOOOΛΙΚΟΛΙΚΟΛΙΚΟΛΙΚΟ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ    

ΣΕ ΕΥΡΩΣΕ ΕΥΡΩΣΕ ΕΥΡΩΣΕ ΕΥΡΩ    

Σε περίπτωση καταβολής του Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος σε ∆όσεις θα αναφερθεί το 

συνολικό Οικονοµικό Αντάλλαγµα πληρωτέο σε 

δόσεις ως εξής: 

∆όση Α΄ Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ………..   

Ευρώ πληρωτέα κατά την Ηµεροµηνία 

Καταβολής ∆όσης Α' Οικονοµικού 

Ανταλλάγµατος,  

 ∆όση Β΄ Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ….. Ευρώ 

πληρωτέα την [�] (Ηµεροµηνία  ∆όσης Β'), 

∆όση Γ' Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ………… 

Ευρώ πληρωτέα την [�] (Ηµεροµηνία ∆όσης Γ΄) 

κλπ. 

(Τόπος) (Ηµεροµηνία) 

Εκ µέρους και για λογαριασµό της εταιρείας / ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας [�] 

α.  για την εταιρεία [�]  

β.  για την εταιρεία [�] (διαγράφεται ανάλογα µε την περίπτωσηδιαγράφεται ανάλογα µε την περίπτωσηδιαγράφεται ανάλογα µε την περίπτωσηδιαγράφεται ανάλογα µε την περίπτωση) 

(Υπογραφή-ές) 

 

 

 

 


