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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

Ακίνητο  σηµαίνει τµήµα έκτασης 345.567 τ.µ. εκ του ακινήτου µε ΑΒΚ 289 που 
βρίσκεται στην περιοχή Γούρνες του Δήµου Χερσονήσου, 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, όπως αυτό 
εµφαίνεται υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5 … 59, 60, 61, 62, 1 στο από 
Μάρτιο 2017 τοπογραφικό Τ-1, κλίµακας 1:2000, το οποίο συντάχθηκε 
από τον τοπογράφο µηχανικό Ιωάννη Αλεξίου και περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα Γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 196 του νόµου 4389/2016 
(Α’ 94) όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 67 του νόµου 4557/2018 
(Α’ 139).  

Αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς, στο Παράρτηµα Ι 
περιλαµβάνεται περιγραφή του ευρύτερου ακίνητου της «Πρώην 
Αµερικανικής Βάσης Γουρνών». 

ΔΕΑΑ  σηµαίνει την Διϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων. 

Δεύτερος Επιλέξιµος 
Επενδυτής 

έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο 5.1.1. 

Δήλωση 
Εµπιστευτικότητας & 
Χρήσης VDR 

σηµαίνει τη δήλωση εµπιστευτικότητας και χρήσης VDR, η οποία 
προσαρτάται στο Παράρτηµα ΙΙ και υπογράφεται από κάθε έναν από 
τους Ενδιαφερόµενους προκειµένου να έχει πρόσβαση στο VDR, 
σύµφωνα µε τον όρο 3.2. 

Διαγωνισµός  σηµαίνει τον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό για την αξιοποίηση του 
Ακινήτου που προκηρύσσεται µε τη δηµοσίευση της παρούσας 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

Δόση Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος  

σηµαίνει κάθε δόση του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, σε περίπτωση 
Προσφοράς η οποία προβλέπει καταβολή του Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος σε δόσεις. 

Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης 

σηµαίνει την εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από ένα ή περισσότερα 
Επιλέξιµα Ιδρύµατα και υποβάλλεται στο Ταµείο από Επιλέξιµο 
Επενδυτή, σύµφωνα µε τον όρου 7, ως εξασφάλιση της υπογραφής της 
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, της προσήκουσας καταβολής του 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, της προσκόµισης της Εγγυητικής 
Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος και γενικά της πλήρους και 
προσήκουσας συµµόρφωσης του Επιλέξιµου Επενδυτή µε όλες τις 
υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, 
την Προσφορά του και τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

Εγγυητική Επιστολή σηµαίνει την εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από ένα ή περισσότερα 
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Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος 

 

Επιλέξιµα Ιδρύµατα και παραδίδεται στο Ταµείο από τον Πλειοδότη 
κατά την Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος, προς εξασφάλιση της 
πλήρους και προσήκουσας καταβολής των Δόσεων Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος, σε περίπτωση Προσφοράς, η οποία προβλέπει Δόσεις 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. Το περιεχόµενο της Εγγυητικής 
Επιστολής Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα προβλέπεται στο Σχέδιο 
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής 

 

σηµαίνει την εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από ένα ή περισσότερα 
Επιλέξιµα Ιδρύµατα, σύµφωνα µε τον όρο 5.1.1 ως εξασφάλιση για τη 
συµµόρφωση του Υποψηφίου µε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη συµµετοχή του στον Διαγωνισµό. 

Εγγυητική Κατάθεση  έχει την έννοια που της αποδίδεται στον όρο 5.1.1. 

Εµπιστευτικές 
Πληροφορίες 

σηµαίνει τις εµπιστευτικές πληροφορίες οποιασδήποτε φύσης σχετικά 
µε έναν Υποψήφιο και τις δραστηριότητές του. 

Ενδιαφερόµενος σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή 
κοινοπραξία που ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στο Διαγωνισµό. 

Επιλέξιµο Ίδρυµα σηµαίνει (α) µία τράπεζα ή άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που 
λειτουργεί νόµιµα σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εποπτεύεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ως σηµαντική εποπτευόµενη οντότητα ή σηµαντικός εποπτευόµενος 
όµιλος - κατά την έννοια των περιπτώσεων (16) και (22) του άρθρου 2 
του υπ’ αριθ. 468/2014 Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας της 16 Απριλίου 2014 (ECB/2014/17) - και 
συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των σηµαντικών εποπτευόµενων 
οντοτήτων ή οµίλων που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 49 παρ. 1 του εν 
λόγω Κανονισµού, (β) ) ασφαλιστική επιχείρηση που νόµιµα παρέχει 
υπηρεσίες ασφάλισης του Κλάδου Ασφάλισης Ζηµίων των Εγγυήσεων 
κατά την περίπτωση (15) του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 
Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ή (γ) 
κάθε τράπεζα ή άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί 
νόµιµα σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου και διαθέτει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για 
µακροπρόθεσµη µη εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση ίση µε BBB+ (ή 
ανώτερη) από τον οίκο Standard & Poor’s Corporation, ή Baa1 (ή 
ανώτερη) από τον οίκο Moody’s Investors Services, Inc., ή BBB+ (ή 
ανώτερη) από τον οίκο Fitch Ratings. 

Επιλέξιµος Επενδυτής / 
Επιλέξιµοι Επενδυτές 

έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο 6.1.4. 
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Επίσηµη Μετάφραση 

 

σηµαίνει την ακριβή µετάφραση, η οποία έχει πιστοποιηθεί ως τέτοια 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ή δικηγόρο ή πιστοποιηµένο 
µεταφραστή που έχουν την εξουσία να εκδίδουν επίσηµες µεταφράσεις 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, ή από τη 
Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή 
από Έλληνα δικηγόρο σύµφωνα µε το νόµο. 

Εργάσιµη Ηµέρα  σηµαίνει κάθε ηµέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής), κατά την οποία οι 
τράπεζες στην Αθήνα είναι ανοικτές για γενικές συναλλαγές. 

ΕΣΧΑΔΑ 

 

σηµαίνει το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δηµοσίου ακινήτου, το 
οποίο θα καταρτιστεί και εγκριθεί για το Ακίνητο σύµφωνα µε τα άρθρα 
10 επ. του νόµου 3986/2011. 

Εταιρία 

 

σηµαίνει την ανώνυµη εταιρία που θα συστήσει το Ταµείο σύµφωνα µε 
το ελληνικό δίκαιο και στην οποία θα εισφέρει την πλήρη και 
αποκλειστική κυριότητα επί του Ακινήτου. Σε περίπτωση που σύµφωνα 
µε τον όρο 2.5 το Ταµείο συστήσει δύο ανώνυµες εταιρίες, ως Εταιρία 
θα νοείται το σύνολο των εν λόγω εταιριών. 

Ηµεροµηνία Οικονοµικού 
Κλεισίµατος 

σηµαίνει την ηµεροµηνία κατά την οποία θα λάβει χώρα η Συναλλαγή, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

Ισοδύναµη Δήλωση σηµαίνει δήλωση ενώπιον δηµόσιας ή δικαστικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου, απευθυνόµενη προς το Ταµείο. 

Κριτήρια Προσωπικής 
Κατάστασης 

 

σηµαίνει τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης που παρατίθενται στον 
όρο 4.2, τα οποία απαιτείται να πληροί ένας Ενδιαφερόµενος ώστε να 
δύναται να συµµετάσχει στον Διαγωνισµό. 

Νοµικός Σύµβουλος  σηµαίνει το νοµικό σύµβουλο του Ταµείου για το Διαγωνισµό, ήτοι την 
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ - ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

Οικονοµική Προσφορά  σηµαίνει την δεσµευτική οικονοµική προσφορά που υποβάλλεται από 
έναν Υποψήφιο, σύµφωνα µε τον όρο 5.2 και το υπόδειγµα που 
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

Οικονοµικό Αντάλλαγµα  

 

σηµαίνει το συνολικό χρηµατικό ποσό σε ευρώ που προσφέρεται από 
έναν Υποψήφιο µε την Οικονοµική Προσφορά του, υπολογιζόµενο 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς. 

Όροι ΔΥΒΟΠ έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον όρο 6.2.5. 

Παράρτηµα  σηµαίνει οποιοδήποτε από τα παραρτήµατα της παρούσας Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς, όπως αναφέρονται στον όρο 2.8. 

Πλειοδότης  σηµαίνει τον Επιλέξιµο Επενδυτή που θα ανακηρυχθεί από το Ταµείο 
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ως πλειοδότης µε τη διαδικασία που καθορίζεται στον όρο 7. 

Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς 

σηµαίνει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία 
προβλέπει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του 
Διαγωνισµού. 

Προσφορά σηµαίνει τον σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τον Φάκελο Α' και τον 
Φάκελο Β', όπου περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα 
που υποβάλλονται από έναν Υποψήφιο, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

Πρώτος Επιλέξιµος 
Επενδυτής 

έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο 7.1.2. 

Σύµβαση Αγοραπωλησίας 
Μετοχών 

σηµαίνει τη σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών που θα υπογραφεί 
µεταξύ του Πλειοδότη και του Ταµείου αναφορικά µε την Συναλλαγή 
και θα είναι σύµφωνη µε το Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας 
Μετοχών. 

Σύµβουλοι σηµαίνει τον Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο, το Νοµικό Σύµβουλο και 
τον Τεχνικό Σύµβουλο. 

Συναλλαγή σηµαίνει τη µεταβίβαση από το Ταµείο προς τον Πλειοδότη του 
συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

Σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ  σηµαίνει το σχέδιο του ΕΣΧΑΔΑ όπως αυτό έχει αναρτηθεί στο VDR. 

Σχέδιο Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών 

σηµαίνει το σχέδιο της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών το οποίο 
αναρτάται στο VDR για σχολιασµό από τους Ενδιαφερόµενους. 

Ταµείο 

 

σηµαίνει την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης 
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.», που έχει συσταθεί 
δυνάµει του νόµου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α' 
152), η οποία είναι η αναθέτουσα αρχή για το Διαγωνισµό. 
Aποκλειστικός µέτοχος του Ταµείου είναι η ανώνυµη εταιρία µε την 
επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». 

Τελικό Σχέδιο Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών 

σηµαίνει το τελικό και δεσµευτικό σχέδιο της Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών στα ελληνικά, το οποίο θα αναρτηθεί ως 
τέτοιο στο VDR. 

Τελικός Πίνακας 
Κατάταξης 

 

σηµαίνει τον τελικό πίνακα κατάταξης των Επιλέξιµων Επενδυτών, ο 
οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του 
Ταµείου σύµφωνα µε τον όρο 7.1. 

Τεχνικός Σύµβουλος σηµαίνει τον τεχνικό σύµβουλο του Ταµείου για τον Διαγωνισµό, ήτοι 
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την ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. και την CERVED ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

σηµαίνει υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, απευθυνόµενη προς 
το Ταµείο, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρµόδια δικαστική 
ή δηµόσια αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Υποψήφιος σηµαίνει κάθε Ενδιαφερόµενο που υποβάλλει Προσφορά στο πλαίσιο 
του Διαγωνισµού. 

Φάκελος Α'  σηµαίνει τον σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα έγγραφα που πρέπει 
να υποβάλουν οι Υποψήφιοι σύµφωνα µε τον όρο 5.1. 

Φάκελος Β' σηµαίνει τον σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα έγγραφα που πρέπει 
να υποβάλουν οι Υποψήφιοι σύµφωνα µε τον όρο 5.2. 

Χρηµατοοικονοµικός 
Σύµβουλος 

σηµαίνει τον χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο του Ταµείου για τον 
Διαγωνισµό, ήτοι την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ και την CERVED 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. 

VDR (Virtual Data 
Room) 

σηµαίνει την εικονική αίθουσα πληροφοριακών στοιχείων, στην οποία 
οι Ενδιαφερόµενοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σύµφωνα µε τον όρο 3.2. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 Το Ταµείο έχει συσταθεί µε σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 
της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το µετοχικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

2.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του νόµου 3986/2011, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που 
αποτελούν αντικείµενο ανάπτυξης και αξιοποίησης από το Ταµείο δυνάµει του νόµου 
3986/2011, µεταβιβάζονται στο Ταµείο µε απόφαση της ΔΕΑΑ. Με την υπ' αριθ. 234/2013 
απόφαση της ΔΕΑΑ (Β’ 1020), σε συνδυασµό µε το άρθρο 67 του νόµου 4557/2018 (Α’ 139), 
το Ταµείο απέκτησε κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα το Ακίνητο.  

2.3 Με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το Ταµείο επιθυµεί να αξιοποιήσει το 
Ακίνητο και να µεγιστοποιήσει τα οικονοµικά οφέλη από την αξιοποίηση αυτή. Πρόθεση του 
Ταµείου είναι να διατηρήσει στο πλαίσιο του Διαγωνισµού υψηλό επίπεδο διαφάνειας και 
ανοικτού, πραγµατικού και ελεύθερου ανταγωνισµού, καθώς και να διασφαλίσει την ίση 
µεταχείριση µεταξύ των συµµετεχόντων στον Διαγωνισµό. 

2.4 Το Ταµείο θα συστήσει την Εταιρία και θα µεταβιβάσει στον Πλειοδότη το σύνολο του 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε αντάλλαγµα την καταβολή από τον Πλειοδότη του 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος σύµφωνα µε τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Η 
ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ σύµφωνα 
µε το νόµο και των τυχόν άλλων σχετικών αιρέσεων που θα περιλαµβάνονται στη Σύµβαση 
Αγοραπωλησίας Μετοχών. 
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2.5 Εφόσον επιτρέπεται από το νόµο, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ταµείου, κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος από τον Πλειοδότη, το Ταµείο δύναται να συστήσει αντί µιας, δύο ανώνυµες 
εταιρίες στις οποίες θα εισφέρει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επί του τµήµατος του 
Ακινήτου που συµπίπτει µε την Ζώνη Ι ΕΣΧΑΔΑ και επί του τµήµατος του Ακινήτου που 
συµπίπτει µε την Ζώνη ΙΙ ΕΣΧΑΔΑ αντίστοιχα (όπως η Ζώνη Ι και η Ζώνη ΙΙ περιγράφονται 
στον όρο 2.6). Στην περίπτωση αυτή το Ταµείο θα συνάψει µε τον Πλειοδότη µία ή 
περισσότερες Συµβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών για τη µεταβίβαση του συνόλου του 
µετοχικού κεφαλαίου εκάστης εκ των ως άνω ανωνύµων εταιριών. Σε περίπτωση χωριστών 
Συµβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών, το αντάλλαγµα εκάστης θα επιµεριστεί ανάλογα µε 
την αξία κάθε εισφερόµενου τµήµατος σύµφωνα µε την αποτίµηση που θα διενεργηθεί από 
ανεξάρτητο εκτιµητή κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του νόµου 3986/2011, ενώ στο σύνολο τους τα 
ανταλλάγµατα θα πρέπει να είναι ίσα προς το Οικονοµικό Αντάλλαγµα. 

2.6 Σύµφωνα µε το Σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ ως γενικός χωρικός προορισµός του Ακινήτου ορίζεται η 
µικτή χρήση του άρθρου 11 παρ. Β περίπτωση 5 του νόµου 3986/2011, όπως αυτή 
εξειδικεύεται κατά ζώνες ως ακολούθως:  

(α) Ζώνη Ι «Θεµατικά Πάρκα – Εµπορικά Κέντρα – Αναψυχή»: 

Η Ζώνη Ι έχει έκταση 29.113 τ.µ. και οριοθετείται στο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Σχεδίου ΕΣΧΑΔΑ (κλίµακα 1:2000) µε τα στοιχεία 19,20,21,…,35,36,63,64,19. 

Η Ζώνη Ι υποδέχεται τη γενική κατηγορία χρήσεων γης «Θεµατικά Πάρκα – Εµπορικά 
Κέντρα – Αναψυχή» µε επιτρεπόµενες χρήσεις γης: Εµπορικά καταστήµατα, 
καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, 
κοινωνική πρόνοια, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εστίαση, 
αναψυκτήρια, στάθµευση (κτίρια – γήπεδα), εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων. 

(β) Ζώνη ΙΙ «Τουρισµός – Αναψυχή»: 

Η Ζώνη ΙΙ έχει έκταση 316.454 τ.µ. και οριοθετείται στο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Σχεδίου ΕΣΧΑΔΑ (κλίµακα 1:2000) µε τα στοιχεία 
1,2,3,….,16,17,18,19,64,63,36,37,38,39, …,60,61,62,1. 

Η Ζώνη ΙΙ υποδέχεται τη γενική κατηγορία χρήσεων γης «Τουρισµός –Αναψυχή» µε 
επιτρεπόµενες χρήσεις τουριστικά καταλύµατα (κύρια και µη κύρια, σύνθετα 
τουριστικά καταλύµατα κλπ.), ειδικές τουριστικές υποδοµές και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, κλπ.), τουριστικοί λιµένες, όπως αγκυροβόλια, 
καταφύγια τουριστικών σκαφών, κλπ.), εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής 
υπηρεσιών, καζίνο, κοινωνική πρόνοια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, χώροι συνάθροισης κοινού, εστίαση, 
αναψυκτήρια, στάθµευση (κτήρια – γήπεδα), εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων.  

2.7 Στον πίνακα κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά τα κυριότερα στάδια του Διαγωνισµού: 

Ηµεροµηνία Στάδιο 
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17.02.2021 Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας – Ανάρτηση της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς στην ιστοσελίδα του Ταµείου 
(www.hradf.com) – Έναρξη λειτουργίας VDR  

Έως και 
26.03.2021  

Ανάρτηση Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών  

14.05.2021 Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου 
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών  

Έως και 
14.06.2021 

Ανάρτηση του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών 
στο VDR 

25.06.2021  Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος για επίσκεψη στο 
Ακίνητο 

07.07.2021 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ερωτηµάτων σχετικά µε τον 
Διαγωνισµό 

15.07.2021 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών 

2.8 Όλα τα Παραρτήµατα της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς αποτελούν ενιαίο 
και αναπόσπαστο µέρος αυτής και είναι τα ακόλουθα: (α) Περιγραφή Ευρύτερου Ακινήτου 
[Παράρτηµα I], (β) Υπόδειγµα Δήλωσης Εµπιστευτικότητας & Χρήσης VDR [Παράρτηµα IΙ], 
(γ) Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς [Παράρτηµα ΙΙΙ], (δ) Υπόδειγµα Εγγυητικής 
Επιστολής Συµµετοχής [Παράρτηµα IV], (ε) Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης [Παράρτηµα V], (στ) Ενηµέρωση για την Επεξεργασία Δεδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα [Παράρτηµα VI]. 

2.9 Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά µε το Ακίνητο που περιλαµβάνονται στο VDR 
παρέχονται αποκλειστικά προκειµένου να βοηθήσουν τους Ενδιαφερόµενους να 
προετοιµάσουν και να υποβάλουν την Προσφορά τους. Το υλικό αυτό παρέχεται για 
πληροφοριακούς σκοπούς και είναι ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό. Ουδεµία εγγύηση 
παρέχεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των πληροφοριών και 
εγγράφων που δεν έχουν εκδοθεί από το Ταµείο, και το Ταµείο και οι Σύµβουλοι δεν φέρουν 
οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες, αβλεψίες ή παραλείψεις αυτών. Οι 
Ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διενεργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση των 
δεδοµένων που αφορούν στο Ακίνητο, στο ΕΣΧΑΔΑ, στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς, στον Διαγωνισµό και στους όρους της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, 
επικουρούµενοι από συµβούλους της επιλογής τους. 

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1 Γενικοί Όροι 

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς το Ταµείο αποσκοπεί στην 
αναζήτηση δεσµευτικών Προσφορών από Ενδιαφερόµενους. Κατόπιν µελέτης της παρούσας 
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Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, οι Ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµµετάσχουν στον 
Διαγωνισµό, υποβάλλοντας την Προσφορά τους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Το Ταµείο θα εξετάσει τις Προσφορές και θα τις 
αξιολογήσει επί τη βάσει των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται µε την παρούσα 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. Η επιλογή του Πλειοδότη θα γίνει επί τη βάσει του 
υψηλότερου Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον όρο 6.2. 

3.2 VDR 

Οι Ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες αναφορικά µε το Ακίνητο 
µέσω πρόσβασης στο VDR, όπου θα είναι διαθέσιµα νοµικά και τεχνικά έγγραφα και 
πληροφορίες για το Ακίνητο, κατόπιν (α) καταβολής εξόδων πρόσβασης ποσού χιλίων ευρώ 
(€1.000,00), πλέον ΦΠΑ 24%, 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 (αποδεικνυόµενης από σχετικό αποδεικτικό), και 
(β) υπογραφής της Δήλωσης Εµπιστευτικότητας & Χρήσης VDR και υποβολής της στα 
πρόσωπα του Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου που αναφέρονται στον όρο 3.3.1. 

3.3 Διευκρινίσεις 

3.3.1 Οι Ενδιαφερόµενοι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας µε το 
Ταµείο. Κάθε επικοινωνία θα απευθύνεται στον Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο ή/και στο 
Νοµικό Σύµβουλο, και ειδικότερα στα ακόλουθα πρόσωπα: 

Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος Νοµικός Σύµβουλος 

CERVED ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 

Έσλιν 7 & Αµαλιάδος 20, 11523, Αθήνα 

Δηµήτρης Ανδρίτσος  

dimitrios.andritsos@cerved.com 

+30 211 8809301, +30 211 8809302 

Γιώργος Σπυράτος 

georgios.spyratos@cerved.com 

+30 211 8809374 

Ελευθερία Κοκκίνη 

eleftheria.kokkini@cerved.com 

 +30 211 8809340 

ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

Οµήρου 11, 10672, Αθήνα 

Γιώργος Μπερσής, Partner 

george.bersis@potamitisvekris.com 

+30 210 33 80 000 

Θεολόγος Μίντζας, Senior Associate 

theologos.mintzas@potamitisvekris.com 

+30 210 33 80 000 

3.3.2 Αιτήµατα για έγγραφη παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς και γενικά τον Διαγωνισµό, δύνανται να υποβάλλονται, στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά µέσω του VDR το αργότερο έως και τις 07.07.2021. Όλα τα 
αιτήµατα, καθώς και οι σχετικές απαντήσεις του Ταµείου, θα αναρτώνται στο VDR, χωρίς να 
αποκαλύπτεται η ταυτότητα του Ενδιαφεροµένου που υπέβαλε το ερώτηµα. 
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3.3.3 Κατόπιν αιτήµατος προς τα πρόσωπα του όρου 3.3.1, κάθε Ενδιαφερόµενος θα έχει την 
ευκαιρία να συµµετάσχει σε τηλεφωνική διάσκεψη ή συνάντηση µε τον Χρηµατοοικονοµικό 
Σύµβουλο, το Νοµικό Σύµβουλο ή/και τον Τεχνικό Σύµβουλο, προκειµένου να ζητήσει 
αντίστοιχα διευκρινίσεις επί χρηµατοοικονοµικών, νοµικών ή/και τεχνικών ζητηµάτων 
αναφορικά µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και γενικά τον Διαγωνισµό, σε χρόνο 
που θα καθοριστεί από το Ταµείο και θα γνωστοποιηθεί στον σχετικό Ενδιαφερόµενο µε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Η ως άνω επικοινωνία θα λάβει χώρα µε την 
επιφύλαξη της προηγούµενης υποβολής από τον Ενδιαφερόµενο έγγραφης λίστας ζητηµάτων 
προς διευκρίνιση τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την σχετική επικοινωνία. 

3.4 Επιτόπιες 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 του Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου που ορίζονται στον όρο 3.3.1, 
στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, το αργότερο έως και τις 25.06.2021. Οι επιτόπιες 
επισκέψεις θα διεξάγονται χωριστά για κάθε Ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετικό αίτηµα, 
όπως προβλέπεται ανωτέρω, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων του Ταµείου ή/και των 
Συµβούλων. Οι εκπρόσωποι του Ταµείου 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.  

3.5 Σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών  

3.5.1 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών το αργότερο έως και τις 14.05.2021.  

3.5.2 Τα σχόλια επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υποβάλλονται µέσω 
µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), το οποίο θα αποστέλλεται προς τα πρόσωπα 
του όρου 3.3.1 και θα περιέχει τα εξής: 

(α) Το Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (σε αρχείο τύπου Microsoft Word) µε 
τις προτεινόµενες εκ µέρους του Ενδιαφερόµενου αλλαγές µε παρακολούθηση αλλαγών 
(track changes) ή άλλου είδους αντιπαραβολή αλλαγών προς το Σχέδιο Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

(β) Καθαρή έκδοση του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (σε αρχείο τύπου 
Microsoft Word) µε ενσωµατωµένες όλες τις προτεινόµενες εκ µέρους του 
Ενδιαφερόµενου αλλαγές επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

(γ) Χωριστό έγγραφο (σε αρχείο τύπου Microsoft Word ή Adobe PDF) που θα περιέχει 
αιτιολόγηση ως προς τις προτεινόµενες αλλαγές και τα σχόλια επί του Σχεδίου 
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, που έχουν γίνει από τον Ενδιαφερόµενο. 

Και τα τρία ως άνω έγγραφα υπό (α), (β) και (γ) θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα.  

3.5.3 Το Ταµείο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά µε σχόλια που έχουν υποβληθεί από 
Ενδιαφερόµενο επί του Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, µέσω µηνύµατος 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 

3.5.4 Το Ταµείο δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει, µερικά ή ολικά, τα σχόλια των 
Ενδιαφερόµενων κατά την απόλυτη κρίση του και διατηρεί το δικαίωµα να προβεί 
οποτεδήποτε σε οποιεσδήποτε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις επί του Σχεδίου 
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών ή/και να αντικαταστήσει το Σχέδιο Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών µε νέο. 

3.5.5 Έως και τις 14.06.2021, το Ταµείο θα αναρτήσει στο VDR το Τελικό Σχέδιο Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών στα ελληνικά, µε το περιεχόµενο που το Ταµείο θα επιλέξει κατά 
την απόλυτη κρίση του. Το Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (στα 
ελληνικά) θα είναι δεσµευτικό για όλους τους Υποψηφίους.  

3.5.6 Αποκλειστικά προς διευκόλυνση των Ενδιαφεροµένων, θα αναρτηθεί στο VDR µετάφραση 
του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών στην αγγλική γλώσσα. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ του Τελικού 
Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και της µετάφρασής του στην αγγλική γλώσσα, 
το Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (στα ελληνικά) θα υπερισχύει. 

3.5.7 Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει τους χρόνους και ηµεροµηνίες του όρου 3.5, 
καθώς και να επιτρέψει περαιτέρω γύρους υποβολής σχολίων από τους Ενδιαφερόµενους.  

3.6 Τρόπος υποβολής Προσφορών  

3.6.1 Η υποβολή των Προσφορών θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

3.6.2 Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, στις 
15.07.2021. Οι Προσφορές θα απευθύνονται στο Ταµείο και θα υποβάλλονται στο Ταµείο, 
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Ελλάδα 7ος όροφος. Οι µη εγκαίρως υποβληθείσες 
Προσφορές δεν θα παραλαµβάνονται. Η έγκαιρη υποβολή των Προσφορών θα βεβαιώνεται 
από συµβολαιογράφο.  

3.6.3 Κάθε Προσφορά πρέπει θα περιέχει δύο επιµέρους φακέλους, τον Φάκελο Α' και τον Φάκελο 
Β'. Η Προσφορά, ο Φάκελος Α' και ο Φάκελος Β' θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 

Προς: Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. 

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

Θέµα: Προσφορά για την αξιοποίηση τµήµατος της πρώην Αµερικανικής 
Βάσης Γουρνών  

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

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

3.6.4 Ο Φάκελος Α' και ο Φάκελος Β' πρέπει να είναι αδιαφανείς και κατάλληλα σφραγισµένοι 
ούτως ώστε να µην δύνανται να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς αυτό να 
αφήσει ίχνη. 
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3.6.5 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 στον όρο 10.11. 

3.6.6 Κανένα έγγραφο της Προσφοράς δεν πρέπει να περιέχει επιφυλάξεις, όρους και προϋποθέσεις 
που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ή σε άλλα 
έγγραφα που εγκρίνονται από το Ταµείο. 

3.7 Διάρκεια Προσφοράς 

3.7.1 Η Οικονοµική Προσφορά (συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν βελτιωµένων Οικονοµικών 
Προσφορών) και γενικά η Προσφορά κάθε Υποψηφίου θα έχει διάρκεια ίση προς τη διάρκεια 
της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ή της Εγγυητικής Κατάθεσης που αυτός έχει 
προσκοµίσει ή καταθέσει, όπως τυχόν η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ή της 
Εγγυητικής Κατάθεσης παραταθεί σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς. 

3.7.2 Στην περίπτωση Επιλέξιµου Επενδυτή / Πλειοδότη που προσκοµίζει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, η διάρκεια της Οικονοµικής Προσφοράς του (συµπεριλαµβανοµένων των 
τυχόν βελτιωµένων Οικονοµικών Προσφορών του) και γενικά της Προσφοράς του θα 
παρατείνεται µέχρι τη λήξη της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης που έχει 
προσκοµίσει, όπως η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης τυχόν παραταθεί 
σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Επί ποινή αποκλεισµού, οι 
συµµετέχοντες δεν δύνανται για κανένα λόγο να τάξουν µικρότερη διάρκεια ούτε να 
αποσύρουν ή ανακαλέσουν την Οικονοµική Προσφορά τους (συµπεριλαµβανοµένων των 
τυχόν βελτιωµένων Οικονοµικών Προσφορών τους) και γενικά την Προσφορά τους, ακόµα 
και στην περίπτωση που κληθούν από το Ταµείο να υποβάλουν νέα βελτιωµένη Οικονοµική 
Προσφορά. 

3.8 Τύπος εγγράφων Προσφοράς 

3.8.1 Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στον Φάκελο Α' και στον Φάκελο Β’ θα πρέπει να 
προσκοµιστούν αποκλειστικά σε έντυπη µορφή. 

3.8.2 Εκτός αν άλλως ρητά προβλέπεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, όλα τα έγγραφα 
που περιέχονται στον Φάκελο Α' και στον Φάκελο Β’ πρέπει να είναι πρωτότυπα. 

3.8.3 Αναφορικά µε έγγραφα που εκδίδονται από αρµόδια αρχή ηλεκτρονικά, αρκεί να 
προσκοµίζεται η εκτύπωσή τους από το σχετικό ηλεκτρονικό σύστηµα.  

3.8.4 Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από µη ελληνικές αρχές, θα πρέπει να φέρουν Επισηµείωση 
(Apostille) σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, εκτός εάν η 
υποχρέωση αυτή εξαιρείται από ειδική διάταξη.  

3.8.5 Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στον Φάκελο Α’ και στον Φάκελο Β’ πρέπει να 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Έγγραφα που έχουν συνταχθεί 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 και του πρωτότυπου, το πρωτότυπο θα υπερισχύει. Το Ταµείο δύναται να 
ζητήσει σε σύντοµη προθεσµία τυχόν διευκρινίσεις ή/και νέα Επίσηµη Μετάφραση. 
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3.9 Γλώσσα Διαγωνισµού 

Προς διευκόλυνση των Ενδιαφεροµένων, ορισµένα έγγραφα του Διαγωνισµού έχουν 
µεταφραστεί 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.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

4.1 Δικαίωµα συµµετοχής 

4.1.1 Στον Διαγωνισµό έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν και να υποβάλουν Προσφορές φυσικά 
πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόντα όρο 4. Η Προσφορά κάθε Υποψηφίου 
πρέπει να περιλαµβάνει τα έγγραφα που καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς. Οι Υποψήφιοι που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις ή υποβάλουν 
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή δηλώσεις σχετικά, θα αποκλείονται και δεν θα επιτρέπεται να 
λάβουν µέρος στον Διαγωνισµό.  

4.1.2 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στον Διαγωνισµό, είτε µεµονωµένα είτε από 
κοινού µε άλλα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, να 
συµµετάσχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε περισσότερες από µία Προσφορές, 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.). Η 
παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει για την περίπτωση άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής που δεν 
υπερβαίνει το 5% του µετοχικού κεφαλαίου σε πρόσωπο, του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης. 

4.1.3 Οι Υποψήφιοι που συµµετέχουν στον Διαγωνισµό µε τη µορφή ένωσης προσώπων ή 
κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβληθούν µε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν Προσφορά. Τα µέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων της 
ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας που απορρέουν από τη συµµετοχή της στον Διαγωνισµό.  

4.2 Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα 
όρο και να αποδεικνύουν ότι δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους κατωτέρω αναφερόµενους 
λόγους αποκλεισµού: 

4.2.1 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό 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/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EΕ L 300 της 11.11.2008, σελίδα 42), 

(β)  διαφθορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 25 Ιουνίου 1997 σύµβασης περί 
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καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (EΕ C 195 της 25.6.1997, 
σελίδα 1) και στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδoκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.1998, σελίδα 54),καθώς και όπως ορίζεται στο 
εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του Υποψηφίου, 

(γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σελίδα 48), 

(δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως  αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά  µε 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σελίδα 15), 

(ε)   τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 
της 22.6.2002, σελίδα 3) ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(στ)  παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σελίδα 1) η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) «Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.», 

(ζ) οποιοδήποτε από τα εγκλήµατα της ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

4.2.2 Αποκλείεται από την συµµετοχή στο Διαγωνισµό κάθε Υποψήφιος ο οποίος: 

(α)  έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής - εξυγίανσης, σχεδίου 
αναδιοργάνωσης, εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία 
της χώρας εγκατάστασής του ή έχει εκδοθεί απόφαση λύσης του, 

(β)  έχει κινηθεί εναντίον του ή ο ίδιος έχει κινήσει διαδικασία κήρυξής του σε πτώχευση, 
ειδική εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση πληρωµών, συνδιαλλαγή - 
εξυγίανση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, για τη λύση 
του ή υπαγωγή του σε σχέδιο αναδιοργάνωσης, 

(γ)  έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, 
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(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)  έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισµού ή έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, 

(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. 

4.2.3 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 στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

4.2.4 Οι λόγοι αποκλεισµού σχετικά µε τα αδικήµατα που αναφέρονται στον όρο 4.2.1 ισχύουν και 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του Υποψηφίου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Σε περίπτωση ανωνύµων εταιριών, 
ισχύουν για τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 
Σε περίπτωση εταιριών περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και 
προσωπικών εταιριών, ισχύουν για τους διαχειριστές. Σε περίπτωση συνεταιρισµών, ισχύουν 
για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του. 

4.2.5 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
πρέπει επίσης επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύει τη συµµόρφωσή του µε τα Κριτήρια 
Προσωπικής Κατάστασης. 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5.1 Περιεχόµενο Φακέλου Α' 

Ο Φάκελος Α' της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει: 

5.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), 
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 εννιά (9) 
µηνών, αρχής γενοµένης από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Η διάρκεια 
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής µπορεί να παραταθεί για πρόσθετη περίοδο έως 
τριών (3) µηνών, κατόπιν απλού γραπτού αιτήµατος του Ταµείου προς το Επιλέξιµο Ίδρυµα 
προ της ηµεροµηνίας λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. Η Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 
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Παράρτηµα ΙV. 

Αντί Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, ο Υποψήφιος δύναται να καταθέσει υπέρ του 
Ταµείου το ως άνω ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), 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 
εξασφάλιση για τη συµµόρφωσή του µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (η «Εγγυητική Κατάθεση») και να συµπεριλάβει εντός 
του Φακέλου Α' το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης. Η Εγγυητική Κατάθεση θα παραµείνει 
στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου για χρονική περίοδο τουλάχιστον εννιά (9) µηνών, 
αρχής γενοµένης από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Η διάρκεια της 
Εγγυητικής Κατάθεσης µπορεί να παραταθεί για πρόσθετη περίοδο έως τριών (3) µηνών, 
κατόπιν απλής γνωστοποίησης του Ταµείου προς το σχετικό Επιλέξιµο Επενδυτή προ της 
λήξης της αρχικής περιόδου κατάθεσης.  

Κατόπιν συµφωνίας του Ταµείου και του Επιλέξιµου Επενδυτή που κατατάσσεται δεύτερος 
στον Τελικό Πίνακα Κατάταξης («Δεύτερος Επιλέξιµος Επενδυτής»), η Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής ή η Εγγυητική Κατάθεση που έχει προσκοµίσει ή καταθέσει ο τελευταίος δύναται 
να παραταθεί περαιτέρω.  

Το Ταµείο δύναται να ζητά την ολική ή µερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής 
Συµµετοχής (ή στην περίπτωση της Εγγυητικής Κατάθεσης την λήψη του σχετικού ποσού 
χωρίς υποχρέωση του Ταµείου για επιστροφή της Εγγυητικής Κατάθεσης στον Υποψήφιο) 
στις περιπτώσεις που: 

(α) ο Υποψήφιος αποσύρει ή ανακαλέσει την Προσφορά του ή µέρος αυτής για 
οποιονδήποτε λόγο, 

(β) ο Υποψήφιος, για οποιοδήποτε λόγο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Ταµείου, δεν 
προσκοµίσει προσηκόντως την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε τον 
όρο 7, 

(γ) ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, οποιοδήποτε µέλος 
αυτής 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 Διαγωνισµού,  

(δ)  ο Υποψήφιος προσκοµίσει ανακριβή ή αναληθή έγγραφα ή πληροφορίες στο Ταµείο, ή 

(ε)  γενικά σε περίπτωση µη τήρησης από τον Υποψήφιο οποιασδήποτε από τις 
υποχρεώσεις του από την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

Με την εξαίρεση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ή της Εγγυητικής Κατάθεσης που 
έχουν προσκοµίσει ή καταθέσει ο Πρώτος Επιλέξιµος Επενδυτής και ο Δεύτερος Επιλέξιµος 
Επενδυτής, η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή η Εγγυητική Κατάθεση, εφόσον δεν 
συντρέχει λόγος κατάπτωσής της, θα επιστραφεί στους υπόλοιπους Υποψηφίους (α) µετά τη 
λήξη ισχύος της, όπως τυχόν παραταθεί, ή (β) µετά την έγκριση του Τελικού Πίνακα 
Κατάταξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, 
όποιο από τα δύο γεγονότα επέλθει νωρίτερα. 

Ειδικά για τον Πρώτο Επιλέξιµο Επενδυτή η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή η Εγγυητική 
Κατάθεση αυτού θα επιστραφεί ταυτόχρονα µε την από µέρους του υποβολή της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον όρο 7. 
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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 προσώπων ή της κοινοπραξίας. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής και η Εγγυητική Κατάθεση θα διέπονται από το ελληνικό 
δίκαιο και η επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από ή/και σχετίζεται µε αυτές 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 
προηγούµενης συνεννόησης µε το Ταµείο και κατά την απόλυτη κρίση αυτού.   

5.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, µε ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός δύο (2) µηνών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών, από 
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 4.2.1. 

5.1.3 Πιστοποιητικό(-ά) από αρµόδια(-ες) δικαστική(-ές) ή διοικητική(-ές) αρχή(ές), µε ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός δύο (2) µηνών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών, µε το 
οποίο πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος δεν εµπίπτει στους λόγους αποκλεισµού που 
αναφέρονται στους όρου 4.2.2(α) και (β). 

5.1.4 Εν ισχύ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή, µε το οποίο πιστοποιείται 
ότι ο Υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται µε την κοινωνική 
ασφάλιση στη χώρα εγκατάστασής του. 

5.1.5 Εν ισχύ αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια φορολογική αρχή, µε το οποίο 
πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις στη χώρα 
εγκατάστασής του.  

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος διατηρεί υποκατάστηµα στην Ελλάδα απαιτείται η 
προσκόµιση και σε ισχύ πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια φορολογική 
αρχή, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο Υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις στη Ελλάδα  

5.1.6 Σε περίπτωση νοµικού προσώπου: Νοµίµως επικυρωµένα εταιρικά έγγραφα, µε ηµεροµηνία 
έκδοσης εντός δύο (2) µηνών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών, από 
τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία, καθώς και η νόµιµη τρέχουσα 
εκπροσώπηση του Υποψηφίου (π.χ. ισχύον κωδικοποιηµένο καταστατικό, σχετική απόφαση 
του διοικητικού συµβουλίου, πληρεξούσιο έγγραφο για την υπογραφή της Προσφοράς ή άλλα 
έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση του Υποψηφίου).  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο ταυτότητας ή 
διαβατηρίου εν ισχύ (σε περίπτωση φυσικών προσώπων). 

5.1.7 Υπεύθυνη Δήλωση ή Ισοδύναµη Δήλωση του Υποψηφίου από την οποία προκύπτει ότι δεν 
εµπίπτει στους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στους όρους 4.2.2(γ), 4.2.2(στ) και 
4.2.2(ζ), µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός δύο (2) µηνών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής Προσφορών . 

5.1.8 Σε περίπτωση νοµικού προσώπου: Νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου 
εταιρικού οργάνου του Υποψηφίου, δυνάµει της οποίας (α) αποφασίζεται η συµµετοχή του 
Υποψηφίου στον Διαγωνισµό και η υποβολή από αυτόν Προσφοράς σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, (β) αποφασίζεται η υπογραφή του Τελικού 
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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 έχει λάβει πλήρη γνώση 
του περιεχοµένου του VDR, (ε) 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 
Διαγωνισµού και ιδιαίτερα σε περίπτωση οποιασδήποτε µαταίωσης, αναστολής, ακύρωσης, 
κήρυξης άγονου, επανάληψης ή παράτασης του Διαγωνισµού.  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Υπεύθυνη Δήλωση ή Ισοδύναµη Δήλωση του Υποψηφίου, 
µε την οποία θα βεβαιώνονται τα υπό 5.1.8(γ) – 5.1.8(ε). 

5.1.9 Το Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (στα ελληνικά), µονογεγραµµένο σε 
κάθε σελίδα από τον Υποψήφιο.  

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το  Τελικό Σχέδιο Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών µονογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης προσώπων ή 
κοινοπραξίας. 

5.1.10 Ενηµέρωση για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα υπογεγραµµένη από το 
φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται στην 
Προσφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VI. Αν στην 
Προσφορά περιέχονται δεδοµένα για περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τότε όλα υποχρεούνται 
να καταθέσουν υπογεγραµµένη τη συγκεκριµένη ενηµέρωση για την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

5.1.11 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα που αναφέρονται στους όρους 
5.1.2 – 5.1.10 θα πρέπει να υποβάλλονται κατάλληλα προσαρµοσµένα (όπου απαιτείται 
προσαρµογή), για κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ξεχωριστά.  

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται έγγραφη δήλωση απευθυνόµενη προς το Ταµείο για τη 
σύσταση της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της ένωσης 
προσώπων ή κοινοπραξίας, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία (πλήρες όνοµα / επωνυµία 
και διεύθυνση / έδρα) όλων των µελών και το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην ένωση 
προσώπων ή κοινοπραξία, θα διορίζεται κοινός εκπρόσωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί την 
ένωση προσώπων ή κοινοπραξία για τους σκοπούς της συµµετοχής της στον Διαγωνισµό, και 
θα γίνεται αποδεκτό ότι τα µέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων της 
ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, που απορρέουν από τη συµµετοχή της στον Διαγωνισµό. 

5.1.12 Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που απαιτούνται κατά τα ανωτέρω δεν εκδίδεται 
από αρµόδια αρχή, ο Υποψήφιος (ή το αντίστοιχο µέλος του Υποψηφίου σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων ή κοινοπραξίας) θα πρέπει να προσκοµίσει ισοδύναµο έγγραφο και αν δεν 
εκδίδεται ούτε τέτοιο, θα πρέπει να προσκοµίσει Υπεύθυνη δήλωση ή Ισοδύναµη Δήλωση µε 
την οποία θα βεβαιώνεται αφενός η µη έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την αρµόδια 
αρχή και αφετέρου το περιεχόµενο που απαιτείται από τη σχετική πρόβλεψη. 

5.2 Περιεχόµενο Φακέλου Β' 

5.2.1 Ο Φάκελος Β' της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει την Οικονοµική Προσφορά, η οποία θα 
περιλαµβάνει το Οικονοµικό Αντάλλαγµα (συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν Δόσεων 
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Οικονοµικού Ανταλλάγµατος) σε ευρώ (€), σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Οικονοµικής 
Προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  

5.2.2 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να συµπληρώσουν µε σαφήνεια το υπόδειγµα της Οικονοµικής 
Προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Σε περίπτωση Οικονοµικής Προσφοράς που 
περιλαµβάνει Δόσεις Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η πρώτη Δόση Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος θα καταβάλλεται κατά την Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος και θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής ονοµαστικής 
αξίας του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. Ως προς τις υπολειπόµενες Δόσεις Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος, αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις τρεις (3) ετήσιες δόσεις, κάθε µια εκ 
των οποίων θα καταβάλλεται το αργότερο µέχρι την αντίστοιχη ετήσια επέτειο από την 
Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος. Ο τρόπος διασφάλισης καταβολής των Δόσεων 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικά, θα 
καθορίζονται στο Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

5.2.3 Η Οικονοµική Προσφορά είναι ανέκκλητη και πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη, σαφής, ορισµένη 
και χωρίς όρους ή προϋποθέσεις, επί ποινή αποκλεισµού του Υποψηφίου. 

5.2.4 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να 
υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας και να περιέχει το 
πλήρες όνοµα / επωνυµία και τη διεύθυνση / έδρα κάθε µέλους της ένωσης προσώπων ή 
κοινοπραξίας. 

6. ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων θα διενεργηθεί σε δύο (2) 
στάδια. Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Προσφορών, το Ταµείο θα υποστηρίζεται 
από τους Συµβούλους. 

6.1 Πρώτο στάδιο 

6.1.1 To Ταµείο αρχικά θα ελέγξει τη συµµόρφωση των Φακέλων Α’ και των Φακέλων Β’ µε τους 
όρους 3.6.3 και 3.6.4.  

6.1.2 Στη συνέχεια το Ταµείο θα αποσφραγίσει τους Φακέλους Α’ και εντός ευλόγου χρόνου από 
την αποσφράγιση τους θα ελέγξει τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτούς. Όσο διαρκεί ο 
έλεγχος των εγγράφων των Φακέλων Α', οι Φάκελοι Β΄ θα παραµένουν σφραγισµένοι.  

6.1.3 Σε περίπτωση που Υποψήφιος υπέβαλε έγγραφα που δεν πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς ή υπέβαλε έγγραφα επί των οποίων 
απαιτούνται διορθώσεις ή διευκρινίσεις ή δεν υπέβαλε κάποιο από τα απαιτούµενα έγγραφα 
(µε εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, η µη υποβολή της οποίας οδηγεί σε 
αποκλεισµό του εν λόγω Υποψηφίου), το Ταµείο, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης 
και της διαφάνειας, δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να επιτρέψει στον εν λόγω Υποψήφιο να 
υποβάλει συµπληρωµατικά έγγραφα και πληροφορίες, να διορθώσει ή να διευκρινίσει τα 
έγγραφα που υπέβαλε, εντός εύλογης χρονικής προθεσµίας. Σε περίπτωση που ο εν λόγω 
Υποψήφιος δεν προχωρήσει στις συµπληρώσεις, διορθώσεις ή/και διευκρινίσεις που ζήτησε το 
Ταµείο, εγκαίρως και προσηκόντως, τότε το Ταµείο δύναται (πέραν των άλλων δικαιωµάτων 
του) να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισµό.   

6.1.4 Mετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ανωτέρω εγγράφων, το Διοικητικό Συµβούλιο του 
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Ταµείου θα εκδώσει απόφαση, η οποία θα ορίζει τους Υποψηφίους που πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο Διαγωνισµό και τα έγγραφα των Φακέλων Α’ των 
οποίων συµµορφώνονται µε τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς και θα προκρίνει αυτούς στο δεύτερο στάδιο («Επιλέξιµοι Επενδυτές» 
και καθένας από αυτούς «Επιλέξιµος Επενδυτής»). Οι Φάκελοι Β' των µη Επιλέξιµων 
Επενδυτών θα επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισµένοι. 

6.2 Δεύτερο στάδιο 

6.2.1 Κατά το δεύτερο στάδιο, θα αποσφραγιστούν ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου του 
Ταµείου οι Φάκελοι Β' των Προσφορών όλων των Επιλέξιµων Επενδυτών. Κατά την 
αποσφράγιση των Φακέλων Β' των Προσφορών των Επιλέξιµων Επενδυτών, θα ελεγχθούν οι 
Οικονοµικές Προσφορές προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωσή τους µε τους σχετικούς 
όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Στη συνέχεια το 
Διοικητικό Συµβούλιο θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών.   

6.2.2 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. 

6.2.3 Για τον σκοπό της αξιολόγησης των Οικονοµικών Προσφορών, στην περίπτωση Οικονοµικών 
Προσφορών που περιλαµβάνουν Δόσεις Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, η αξία του 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος θα είναι η παρούσα αξία όλων των Δόσεων Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος. Η παρούσα αξία θα υπολογίζεται µε ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης 5,25%. 

6.2.4 Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των Οικονοµικών Προσφορών, θα 
καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των Επιλέξιµων Επενδυτών κατά φθίνουσα σειρά, 
µε βάση την αξία του Οικονοµικού Ανταλλάγµατος.  

6.2.5 To Ταµείο δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να ζητήσει βελτιωµένες Οικονοµικές Προσφορές, 
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία που θα ορίσει το Ταµείο σε ειδικό 
έγγραφο («Όροι ΔΥΒΟΠ»), το οποίο θα αναρτηθεί στο VDR σε εύλογο χρόνο πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. Οι Όροι ΔΥΒΟΠ θα αποτελούν ενιαίο και 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Οι βελτιωµένες 
Οικονοµικές Προσφορές θα είναι ανέκκλητες και δεσµευτικές για τους Επιλέξιµους Επενδυτές 
που τις υπέβαλαν και πρέπει να είναι ανεπιφύλακτες, σαφείς, ορισµένες και χωρίς όρους ή 
προϋποθέσεις. Οι βελτιωµένες Οικονοµικές Προσφορές ελέγχονται και αξιολογούνται από το 
Ταµείο προκειµένου να προσδιοριστεί η τελική κατάταξη των Οικονοµικών Προσφορών, η 
οποία θα αντικαταστήσει την προσωρινή κατάταξη που προβλέπεται στον όρο 6.2.4. 

6.2.6 Εφόσον το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, ότι 
καµία από τις Οικονοµικές Προσφορές που υποβλήθηκαν δεν είναι ικανοποιητική ή/και δεν 
συµµορφώνεται µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, δύναται να 
κηρύξει τον Διαγωνισµό ως άγονο.   

7. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ  

7.1 Τελικός Πίνακας Κατάταξης 

7.1.1 Ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης των Επιλέξιµων Επενδυτών θα εγκριθεί από το Διοικητικό 
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Συµβούλιο του Ταµείου µε σχετική απόφασή του, η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 
Επιλέξιµους Επενδυτές.  

7.1.2 Μετά την έγκριση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, το Ταµείο θα καλέσει τον Επιλέξιµο 
Επενδυτή που κατατάσσεται πρώτος στον Τελικό Πίνακα Κατάταξης («Πρώτος Επιλέξιµος 
Επενδυτής») και αυτός θα υποχρεούται να προσκοµίσει, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης του Ταµείου, Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

7.2 Ανακήρυξη Πλειοδότη 

Μετά την προσκόµιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης εντός της ταχθείσας από 
το Ταµείο προθεσµίας, το Διοικητικό Συµβούλιου του Ταµείου θα ανακηρύξει τον Πρώτο 
Επιλέξιµο Επενδυτή ως Πλειοδότη µε απόφασή του που θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 
Επιλέξιµους Επενδυτές. 

7.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

7.3.1 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V. 

7.3.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατό 
(10%) του προσφερόµενου (χωρίς τυχόν προεξόφληση) Οικονοµικού Ανταλλάγµατος. Η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να απευθύνεται προς το Ταµείο, να έχει εκδοθεί 
από ένα ή περισσότερα Επιλέξιµα Ιδρύµατα και να έχει ισχύ δώδεκα (12) µηνών, αρχής 
γενοµένης από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της (όπως αυτή έχει οριστεί από το 
Ταµείο). Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα δύναται να παραταθεί για 
πρόσθετη χρονική περίοδο έως έξι (6) µηνών, κατόπιν απλού γραπτού αιτήµατος του Ταµείου 
προς το Επιλέξιµο Ίδρυµα προ της λήξης της αρχικής διάρκειάς της. Κατόπιν συµφωνίας του 
Ταµείου και του Επιλέξιµου Επενδυτή που την έχει προσκοµίσει, η ισχύς της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης δύναται να παραταθεί περαιτέρω.  

7.3.3 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και η 
επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από ή/και σχετίζεται µε αυτήν να υπάγεται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών στην Ελλάδα.  

7.3.4 Εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα 
επιστρέφεται στον Πλειοδότη (α) µετά τη λήξη της, όπως τυχόν έχει παραταθεί ή (β) µετά την 
Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος, όποιο από τα ανωτέρω γεγονότα επέλθει νωρίτερα.  

7.3.5 Το Ταµείο δύναται να ζητά την ολική ή µερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, σε περίπτωση: 

(α) που ο Επιλέξιµος Επενδυτής αποσύρει ή ανακαλέσει την Προσφορά του ή µέρος αυτής 
για οποιονδήποτε λόγο, 

(β) που ο Επιλέξιµος Επενδυτής (ή/και οι εταιρίες ειδικού σκοπού των όρων 8.1 και 8.2) 
δεν προσέλθει, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Ταµείου, για οποιονδήποτε λόγο στην 
υπογραφή της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, δεν καταβάλλει το Οικονοµικό 
Αντάλλαγµα (ή την πρώτη Δόση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, ανάλογα µε την 
περίπτωση) ή/και δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος, ή 
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(γ) γενικά µη τήρησης από τον Επιλέξιµο Επενδυτή οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του 
από την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας 
Μετοχών. 

7.3.6 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα 
πρέπει να εκδοθεί από κοινού για όλα τα µέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας και θα 
πρέπει να αναφέρει τις πλήρεις επωνυµίες και τις διευθύνσεις εκάστου µέλους της ένωσης 
προσώπων ή κοινοπραξίας.  

7.4 Ανακήρυξη Δεύτερου Επιλέξιµου Επενδυτή ως Πλειοδότη 

7.4.1 Σε περίπτωση που ο Πρώτος Επιλέξιµος Επενδυτής δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης εντός της ταχθείσας από το Ταµείο προθεσµίας, πέραν της κατάπτωσης της 
Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ή της Εγγυητικής Κατάθεσης (ανάλογα µε την περίπτωση) 
του Πρώτου Επιλέξιµου Επενδυτή, το Ταµείο θα δικαιούται να τον αποκλείσει από τον 
Διαγωνισµό και να καλέσει τον Δεύτερο Επιλέξιµο Επενδυτή και ο Δεύτερος Επιλέξιµος 
Επενδυτής θα υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εντός 
εύλογης προθεσµίας που θα τάξει σχετικά το Ταµείο.  

7.4.2 Μετά την προσκόµιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης εντός της ταχθείσας από 
το Ταµείο προθεσµίας, το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου θα ανακηρύξει τον Δεύτερο 
Επιλέξιµο Επενδυτή ως Πλειοδότη µε απόφασή του που θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 
Επιλέξιµους Επενδυτές.  

7.4.3 Σε περίπτωση που ο Δεύτερος Επιλέξιµος Επενδυτής δεν προσκοµίσει την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εντός της ταχθείσας από το Ταµείο προθεσµίας, τότε το Ταµείο θα 
δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ή της 
Εγγυητικής Κατάθεσής του (ανάλογα µε την περίπτωση). Στην ως άνω περίπτωση το Ταµείο 
θα δύναται επιπλέον να κηρύξει τον Διαγωνισµό ως άγονο. 

8. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

8.1 Ένωση προσώπων ή κοινοπραξία 

8.1.1 Σε περίπτωση που Πλειοδότης έχει τη µορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα µέλη του 
θα πρέπει να συστήσουν εταιρία ειδικού σκοπού που θα τους ανήκει εξ ολοκλήρου και θα 
ελέγχεται από αυτούς, η οποία θα προβεί στη σύναψη της Σύµβασης Αγοραπωλησίας 
Μετοχών µε το Ταµείο ως αγοράστρια. Τα ποσοστά συµµετοχής των µελών της ένωσης 
προσώπων ή κοινοπραξίας στην εταιρία ειδικού σκοπού θα είναι ίσα µε τα αντίστοιχα ποσοστά 
συµµετοχής τους στην ένωση προσώπων ή κοινοπραξία. Η Σύµβαση Αγοραπωλησίας 
Μετοχών θα υπογραφεί και από κάθε µέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα οποία 
θα ενεργούν ως εγγυητές και θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του 
Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας ειδικού σκοπού που απορρέουν από τη 
Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

8.1.2 Στην περίπτωση του όρου 2.5, τα µέλη του Πλειοδότη που έχει τη µορφή ένωσης προσώπων ή 
κοινοπραξίας δύνανται να συστήσουν και δεύτερη εταιρία ειδικού σκοπού που θα τους ανήκει 
εξ ολοκλήρου και θα ελέγχεται από αυτούς, η οποία θα προβεί στη σύναψη της αντίστοιχης 
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών µε το Ταµείο ως αγοράστρια. Στην περίπτωση αυτή, τα 
ποσοστά συµµετοχής των µελών της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας στην εταιρία ειδικού 
σκοπού θα είναι ίσα µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους στην ένωση προσώπων ή 
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κοινοπραξία. Η Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υπογραφεί και από κάθε µέλος της 
ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα οποία θα ενεργούν ως εγγυητές και θα ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων της 
εταιρίας ειδικού σκοπού που απορρέουν από τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

8.2 Υποκατάσταση 

8.2.1 Ο Πλειοδότης που δεν έχει τη µορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, δύναται να συστήσει 
εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία θα του ανήκει εξ ολοκλήρου και θα ελέγχεται από αυτόν και η 
οποία, κατόπιν έγγραφης έγκρισης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, θα προβεί στο 
όνοµά της στη σύναψη της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών µε το Ταµείο ως αγοράστρια. 
Στην περίπτωση αυτή, η Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υπογραφεί και από τον 
Πλειοδότη, ο οποίος θα ενεργεί ως εγγυητής και θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
µε την εταιρία ειδικού σκοπού έναντι του Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων της 
εταιρίας ειδικού σκοπού που απορρέουν από τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.   

8.2.2 Στην περίπτωση του όρου 2.5, ο Πλειοδότης που δεν έχει τη µορφή ένωσης προσώπων ή 
κοινοπραξίας δύναται να συστήσει και δεύτερη εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία θα του ανήκει 
εξ ολοκλήρου και θα ελέγχεται από αυτόν και η οποία, κατόπιν έγγραφης έγκρισης του 
Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, θα προβεί στο όνοµά της στη σύναψη της αντίστοιχης 
Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών µε το Ταµείο ως αγοράστρια. Στην περίπτωση αυτή, η 
αντίστοιχη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών θα υπογραφεί και από τον Πλειοδότη, ο οποίος 
θα ενεργεί ως εγγυητής και θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε την εταιρία 
ειδικού σκοπού έναντι του Ταµείου για την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας ειδικού 
σκοπού που απορρέουν από τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.   

8.3 Μεταβολές στη σύνθεση του Πλειοδότη 

8.3.1 Μετά την ανακήρυξη του Πλειοδότη, για τις κάτωθι µεταβολές θα απαιτείται η προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου: 

(α)  Αποχώρηση προσώπου, συµµετοχή νέου προσώπου ή/και ανακατανοµή των ποσοστών 
συµµετοχής, κατά την ίδρυση ή µεταγενέστερα, στην εταιρία ειδικού σκοπού των όρων 
8.1.1 και 8.1.2. Στις περιπτώσεις αυτές, ο έλεγχος επί της εταιρίας ειδικού σκοπού θα 
πρέπει να ανήκει στο ίδιο πρόσωπο που ανήκε και πριν τη µεταβολή, το οποίο θα πρέπει 
να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ειδικού σκοπού µε ποσοστό άνω του 
50%.  

(β)  Συµµετοχή νέου προσώπου, κατά την ίδρυση ή µεταγενέστερα, στην εταιρία ειδικού 
σκοπού των όρων 8.2.1 και 8.2.2. Στην περίπτωση αυτή ο Πλειοδότης θα πρέπει να 
ελέγχει την εταιρία ειδικού σκοπού και να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής µε 
ποσοστό άνω του 50%.  

8.4 Συµµόρφωση  

8.4.1 Ο Πλειοδότης και κάθε νέο πρόσωπο που συµµετέχει στην εταιρία ειδικού σκοπού θα πρέπει 
να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

8.4.2 Για τον Πλειοδότη και κάθε νέο πρόσωπο που συµµετέχει στην εταιρία ειδικού σκοπού θα 
πρέπει να προσκοµίζεται κάθε πρόσθετο, συµπληρωτικό ή νέο έγγραφο ή πληροφορία ή 
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διευκρίνιση απαιτείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

8.4.3 Για τον σκοπό του παρόντος όρου 8, ως έλεγχος νοείται η εξουσία διοίκησης και διαχείρισης 
της εταιρίας ειδικού σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης της εξουσίας κατεύθυνσης των 
οικονοµικών και επιχειρησιακών αποφάσεών της.  

8.4.4 Προς επιβεβαίωση της συµµόρφωσης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος όρου 
8, το Ταµείο δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του έγγραφο, πληροφορία και 
διευκρίνιση. 

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

9.1 Το Τελικό Σχέδιο Σύµβασης 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.  

9.2 Μετά την έγκριση του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ταµείο θα καλέσει εγγράφως τον Πλειοδότη και ο Πλειοδότης θα 
υποχρεούται να υπογράψει τη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, εντός της προθεσµίας που 
θα τάξει σχετικά το Ταµείο.  

9.3 Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του όρου 7.3.5(β), πέραν της κατάπτωσης της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Πλειοδότη, το Ταµείο θα δύναται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο 
και να εφαρµόσει αναλόγως τη διαδικασία του όρου 7.4. 

9.4 Ο Πλειοδότης θα καταβάλλει το Οικονοµικό Αντάλλαγµα ή την πρώτη Δόση Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος κατά την Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος στον τραπεζικό λογαριασµό 
που θα υποδειχθεί από το Ταµείο. Σε περίπτωση που προβλέπονται Δόσεις Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος, ο Πλειοδότης θα καταβάλει την πρώτη Δόση Οικονοµικού Ανταλλάγµατος 
σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του στον τραπεζικό λογαριασµό που θα υποδείξει το 
Ταµείο και προς εξασφάλιση της πλήρους και προσήκουσας καταβολής του υπόλοιπου 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, θα παραδώσει στο Ταµείο την Εγγυητική Επιστολή 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος ή/και τυχόν άλλη εξασφάλιση, όπως θα προσδιορίζεται στο 
Τελικό Σχέδιο Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών. 

10. ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

10.1 Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε να µαταιώσει, αναστείλει, ακυρώσει, κηρύξει 
άγονο, επαναλάβει ή παρατείνει τον Διαγωνισµό, καθώς και να διορθώσει, διευκρινίσει ή 
συµπληρώσει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, γνωστοποιώντας τούτο µέσω της 
ιστοσελίδας του Ταµείου και του VDR. 

10.2 Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να προσθέσει στο Ακίνητο ή/και να αφαιρέσει από αυτό µη 
ουσιώδεις σε επιφάνεια εκτάσεις, γνωστοποιώντας τούτο µέσω της ιστοσελίδας του Ταµείου 
και του VDR σε εύλογο χρόνο πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. 

10.3 Τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα 
οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τούτο µέσω της ιστοσελίδας του Ταµείου και του VDR, να 
παρατείνει τις ηµεροµηνίες και προθεσµίες που περιλαµβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς, όπως ενδεικτικά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής Προσφοράς, την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος επίσκεψης στο Ακίνητο ή παροχής 
διευκρινήσεων, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής σχολίων επί του Σχεδίου Σύµβασης 
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Αγοραπωλησίας Μετοχών ή/και την ηµεροµηνία ανάρτησης του Τελικού Σχεδίου Σύµβασης 
Αγοραπωλησίας Μετοχών.  

10.4 Τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, το Ταµείο δύναται να 
τροποποιεί όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, γνωστοποιώντας τούτο µέσω της 
ιστοσελίδας του Ταµείου και του VDR σε εύλογο χρόνο πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής Προσφορών. 

10.5 Τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, το Ταµείο δύναται να ζητά από 
τους συµµετέχοντες στον Διαγωνισµό πρόσθετα έγγραφα, πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία 
και διευκρινίσεις που κατά την κρίση του θεωρεί απαραίτητες στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς.  

10.6 Οι συµµετέχοντες θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα και τις δαπάνες συµµετοχής τους στον 
Διαγωνισµό και συµµετέχουν στον Διαγωνισµό µε δικό τους κίνδυνο και ευθύνη, από δε τη 
συµµετοχή τους αυτή δεν απορρέει κανένα δικαίωµα να απαιτήσουν αποζηµίωση ή 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα, πέραν αυτών που ρητά καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς, ακόµα και σε περίπτωση µαταίωσης, αναστολής, ακύρωσης, κήρυξης άγονου, 
επανάληψης ή παράτασης του Διαγωνισµού. 

10.7 Η συµµετοχή ενός Υποψηφίου στον Διαγωνισµό αποτελεί απόδειξη ότι ο Υποψήφιος έχει 
αναγνώσει και κατανοήσει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, αναγνωρίζει τη 
νοµιµότητα αυτής και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της, καθώς 
και 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 και εν γένει του Διαγωνισµού. 

10.8 Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για 
οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταµείο ή οποιονδήποτε από 
τους Συµβούλους και δεν συνιστά επενδυτική συµβουλή από το Ταµείο ή από οποιονδήποτε 
από τους Συµβούλους. Κάθε πρόσωπο, στη διάθεση του οποίου τίθεται η Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς, θα πρέπει να προβεί στη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, του αντικειµένου του Διαγωνισµού και της Συναλλαγής 
κατόπιν έρευνας και λήψης επαγγελµατικών συµβουλών, όπως το πρόσωπο αυτό θα κρίνει 
σκόπιµο. 

10.9 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νοµοθεσία, το φορολογικό καθεστώς, η 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνθήκες που ισχύουν για τη Συναλλαγή µπορεί να 
τροποποιηθούν. 

10.10 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. 

10.11 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 στο πλαίσιο των εξουσιών και προνοµίων του 
τελευταίου ή στο πλαίσιο των νόµιµων δραστηριοτήτων των στελεχών του, καθώς επίσης και 
ενώπιον δικαστηρίων κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διοικητική 
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αρχή ή φορέα σε σχέση µε την εκπλήρωση των θεσµοθετηµένων υποχρεώσεών του. 

10.12 Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των 
Αθηνών στην Ελλάδα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σχετικά µε οποιεσδήποτε διαφορές 
τυχόν απορρέουν από ή/και σχετίζονται µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

11.1 Το Ταµείο επέχει θέση υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν στο πλαίσιο του Διαγωνισµού. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του VDR ο Χρηµατοοικονοµικός 
Σύµβουλος και το Ταµείο είναι από κοινού υπεύθυνοι για τα (τυχόν) προσωπικά δεδοµένα που 
θα αναρτηθούν στο VDR  και µόνο για τους σκοπούς διαχείρισης αυτού. Η επεξεργασία των 
δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων, όπως εκάστοτε ισχύει.  

11.2 Τα προσωπικά δεδοµένα µπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους, στους οποίους το Ταµείο 
αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου για λογαριασµό του, δηλαδή στους Συµβούλους 
ή/και στον πάροχο υπηρεσιών του VDR, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου, στο πλαίσιο των νοµίµων δραστηριοτήτων τους, καθώς και στην Ελληνική 
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., σε δηµόσιους φορείς και δικαστικές αρχές στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.  

11.3 Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εφαρµογή και η τήρηση των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, η 
υπογραφή και εκτέλεση της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και η παρακολούθηση 
αυτής, η προάσπιση των δικαιωµάτων του Ταµείου και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών που διαλαµβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και στη 
Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, η εκπλήρωση των εκ του νόµου υποχρεώσεων του 
Ταµείου, καθώς και η ενηµέρωση του Υποψηφίου σχετικά µε την αξιολόγηση της 
υποβληθείσας Προσφοράς.  

11.4 Τα φυσικά πρόσωπα που καταθέτουν Προσφορά ως Υποψήφιοι ή ως εκπρόσωποι ενός 
Υποψηφίου νοµικού προσώπου ενηµερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδοµένων, για τους ορισθέντες σκοπούς, και διατηρούν όλα τα εκ του νόµου δικαιώµατά τους 
όπως αυτά προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισµού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ΕΕ (679/2016) (Παράρτηµα VI) και του Ν. 4624/2019 
(ΦΕΚ Α’137). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ   

 

Το ευρύτερο ακίνητο της «Πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών», συνολικής έκτασης 
738.000,00 τ.µ. κατά τον τίτλο κτήσης, 717.584,00 τ.µ. κατόπιν νεότερης και επακριβούς 
καταµέτρησης και 708.033,06 τ.µ. κατόπιν ρυµοτόµησης τµήµατος 9.804,06 τ.µ., βρίσκεται 
στην περιοχή «Γούρνες» του Δήµου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 
της Περιφέρειας Κρήτης.  

Ειδικότερα, το ακίνητο βρίσκεται 500 µέτρα περίπου από τον οικισµό των Γουβών, 10 χλµ. 
περίπου από τον οικισµό Χερσονήσου και 16 χλµ. περίπου ανατολικά της πόλης του 
Ηρακλείου. Συνορεύει βόρεια µε την θάλασσα, νότια µε την Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου 
– Αγίου Νικολάου και απέχει 250 µέτρα από τη Νέα Εθνική Οδό Ηρακλείου – Αγίου 
Νικολάου, ενώ ανατολικά και δυτικά συνορεύει µε τους οικισµούς των Κάτω Γουβών και 
των Γουρνών. 

Η ως άνω συνολική έκταση απαλλοτριώθηκε διαδοχικά από το 1954 µέχρι το 1960 υπέρ του 
Δηµοσίου για την ανέγερση εγκαταστάσεων αµερικανικής αεροπορικής αποστολής. Η 
αµερικανική βάση σταµάτησε να λειτουργεί το 1993 και στις 30.06.1994 η έκταση 
παραδόθηκε στην ελληνική πολεµική αεροπορία. 

Με την υπ’ αριθµ. Φ.550/767125/σ.1538/25-11-1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άµυνας – ΓΕΑ ανατέθηκε στην ΚΕΔ, η διαχείριση έκτασης του ακινήτου (601 στρέµµατα), 
πλην του τµήµατος µε τα συγκροτήµατα κατοικιών, τα οποία διατηρήθηκαν για να 
χρησιµοποιηθούν από την Πολεµική Αεροπορία (118 στρέµµατα). Ακολούθως, η διαχείριση 
του ακινήτου πέρασε από την ΚΕΔ στην ΕΤΑΔ ΑΕ.  

Με την υπ’ αριθµ. 234/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 1020/25-4-2013) το σύνολο της έκτασης µεταβιβάσθηκε 
κατά πλήρη κυριότητα στο Ταµείο.  

Με τις διατάξεις του Παραρτήµατος Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 196 του νόµου 
4389/2016 (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 67 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 
Α΄139/2018) µε τίτλο «Τροποποίηση του Παραρτήµατος Γ΄ της παρ. 7 του άρθρ. 196 του ν. 
4389/2016», τµήµα της ως άνω συνολικής έκτασης µεταβιβάστηκε στην κυριότητα της 
ΕΤΑΔ ΑΕ.  

Το υπόλοιπο τµήµα επιφάνειας 345.567 τ.µ. παρέµεινε στην κυριότητα του Ταµείου και 
αποτελεί την προς αξιοποίηση έκταση της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. Το 
εν λόγω τµήµα συνορεύει προς νότο µε την παλαιά Εθνική Οδό και προς βορρά µε τη 
θάλασσα, ανατολικά µε την έκταση του Εκθεσιακού - Συνεδριακού Κέντρου και την έκταση 
που χρησιµοποιεί η Πολεµική Αεροπορία και δυτικά µε την έκταση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και των 
δηµοτικών κτιρίων και σχολείων του Δήµου Χερσονήσου.  

H ανωτέρω περιγραφή παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ VDR 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62, Αθήνα, Ελλάδα 

 

Στις 17.02.2021 το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου A.E. 
(«Ταµείο») δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφοράς (η «Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς») µε την οποία προκήρυξε διαγωνισµό για την αξιοποίηση έκτασης 345.567 τ.µ. 
που βρίσκεται στην περιοχή Γούρνες του Δήµου Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, όπως αυτό εµφαίνεται υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5 … 59, 60, 
61, 62, 1 στο από Μάρτιο 2017 τοπογραφικό Τ-1, κλίµακας 1:2000, το οποίο συντάχθηκε από 
τον τοπογράφο µηχανικό Ιωάννη Αλεξίου και περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Γ’ της 
παραγράφου 7 του άρθρου 196 του νόµου 4389/2016 (Α’ 94) όπως έχει τροποποιηθεί από το 
άρθρο 67 του νόµου 4557/2018 (Α’ 139) (το «Ακίνητο»). 

Α. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, ο Ενδιαφερόµενος ζητά να λάβει 
πληροφορίες αναφορικά µε το Ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, αλλά όχι 
περιοριστικά, τίτλων ιδιοκτησίας, τοπογραφικών σχεδίων, καθώς και πληροφοριών που 
σχετίζονται µε το Ταµείο και το Ταµείο θα παράσχει τις ως άνω πληροφορίες µέσω  
του VDR, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς (οι «Εµπιστευτικές Πληροφορίες»). 

2. Ο Ενδιαφερόµενος συµφωνεί και εγγυάται διά της παρούσας ότι για τρία (3) έτη από 
την υπογραφή της παρούσας:  

(α)  θα τηρεί και διαφυλάσσει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες ως αυστηρά 
εµπιστευτικές,  

(β)  εφόσον συντρέχει λόγος, µπορεί να αποκαλύπτει Εµπιστευτικές Πληροφορίες 
µόνο σε εκείνους από τους δικηγόρους, επαγγελµατίες συµβούλους, 
χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και συνεργάτες του που δικαιολογηµένα 
χρειάζεται να γνωρίζουν τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες προκειµένου να κρίνει 
εάν θα προχωρήσει στη Συναλλαγή,  

(γ)  θα χρησιµοποιήσει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά στο πλαίσιο 
της συµµετοχής του στον Διαγωνισµό, και 

(δ)  θα επιστρέψει αµέσως όλες τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες (µαζί µε τα 
αντίγραφά τους) στο Ταµείο µετά από αίτηµα του τελευταίου. 

3. Ο Ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει να δεσµεύσει κάθε πρόσωπο που σχετίζεται µε αυτόν 
(στελέχη, υπάλληλοι, συνεργάτες) και αποκτά πρόσβαση ή λαµβάνει Εµπιστευτικές 
Πληροφορίες και κάθε ένα από τα πρόσωπα του ως άνω όρου 2(β) (καθένα από τα ως 
άνω πρόσωπα και ο Ενδιαφερόµενος, ο «Λήπτης») µε υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας 
όµοιες µε αυτές που αναλαµβάνονται µε την παρούσα, ενώ για οποιαδήποτε παραβίαση 



 
 

30 
 
PV: 2451241.34 

των δεσµεύσεων εµπιστευτικότητας από την παρούσα ή/και τις ως άνω δηλώσεις ο 
Ενδιαφερόµενος θα παραµένει πάντοτε υπεύθυνος. 

4. 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 Ταµείου),  

(β)  ήταν διαθέσιµες ή γνωστές στον Λήπτη σε µη εµπιστευτική βάση, πριν από την 
αποκάλυψή τους από το Ταµείο, ή  

(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 Ταµείο ή δεν του απαγορεύεται µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να µεταφέρει τις εν λόγω πληροφορίες. Ο όρος 
«πρόσωπο» όπως αυτός χρησιµοποιείται στην παρούσα Δήλωση 
Εµπιστευτικότητας θα ερµηνεύεται µε την ευρύτερη δυνατή έννοια ώστε να 
περιλαµβάνει χωρίς περιορισµό κάθε φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο ή 
ένωση προσώπων. 

5. Το Ταµείο δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν αναλαµβάνει ευθύνη αναφορικά µε τις 
Εµπιστευτικές Πληροφορίες που δεν έχουν εκδοθεί από αυτό και δεν ευθύνεται έναντι 
οποιουδήποτε Λήπτη σε σχέση µε την εκ µέρους του χρήση αυτών.  

6. Η παρούσα δεσµεύει τον Ενδιαφερόµενο, τους εκπροσώπους του, τους διαδόχους και 
τα εξουσιοδοτούµενα από αυτόν πρόσωπα και θα ισχύει υπέρ του Ταµείου και των 
εκπροσώπων του, των διαδόχων αυτού και των εξουσιοδοτηµένων από το Ταµείο 
προσώπων.  

Β.  ΧΡΗΣΗ VDR 

1. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ("Όροι Χρήσης") ρυθµίζουν τη χρήση του VDR και θα 
πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τη “Συµφωνία Χρήσης” που συνάπτεται µε 
την επιτυχή για πρώτη φορά είσοδο στο VDR.   

2. Το Ταµείο µπορεί ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης 
κατόπιν προηγούµενης έγγραφης γνωστοποίησης.  

3. Για κάθε ζήτηµα αναφορικά µε το VDR θα πρέπει να επικοινωνείτε µε τα πρόσωπα του 
Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου που αναφέρονται στον όρο 3.3.1 της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς («Πρόσωπα Επικοινωνίας VDR»). 

4. Προκειµένου να παρασχεθεί σε κάποιο πρόσωπο πρόσβαση στο VDR θα πρέπει (α) να 
αποσταλεί σχετικό έγγραφο αίτηµα προς τα Πρόσωπα Επικοινωνίας VDR και (β) να 
προσδιοριστεί το πρόσωπο που θα είναι εκ µέρους σας υπεύθυνο για την ανάρτηση 
ερωτήσεων στο VDR και γενικά για την επικοινωνία µε τα Πρόσωπα Επικοινωνίας 
VDR. Για τα ως άνω πρόσωπα θα πρέπει να προσδιορίζονται το ονοµατεπώνυµο, 
τηλέφωνο επικοινωνίας και το email. 

5. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναρτώνται στο σχετικό σύστηµα του VDR µε αναφορά στο 
σχετικό έγγραφο του VDR σύµφωνα µε τον αντίστοιχο στα περιεχόµενα του VDR 
αριθµό (όπου αυτό έχει εφαρµογή). 
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6. Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί ή να 
ανακαλέσει, οποτεδήποτε, τη δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε προσώπου στο 
VDR, ακόµα και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.  

7. Πρέπει να συµµορφώνεστε µε όλους τους ισχύοντες νόµους, κανονισµούς, όρους 
χρήσης κατά την πρόσβαση στο VDR και τη χρήση των εγγράφων και πληροφοριών 
που περιλαµβάνονται σε αυτό. Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες όπου έχετε 
πρόσβαση όταν επισκέπτεσθε το VDR υπόκεινται στη Δήλωση Εµπιστευτικότητας που 
υπογράφεται από τον Ενδιαφερόµενο που εκπροσωπείτε.  

8. Δεν θα πρέπει να εισάγετε κανένα λογισµικό ιών “Trojan Horse”, “software worm" ή 
οποιοδήποτε άλλο βλαπτικό ή καταστροφικό κώδικα στο VDR ή στα συστήµατα στα 
οποία βασίζεται το VDR. 

9. Δεν θα πρέπει να αναρτάτε/δηµοσιεύετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό στο VDR, 
ούτε να δηµιουργείτε links του VDR µε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό. 

10. Εάν έχετε συνδεθεί σε ιστοσελίδα VDR και 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 το Ταµείο, τον Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο και 
την Αρχειοθήκη Α.Ε.  Δεν θα πρέπει να αποκαλύψετε το γεγονός ή την πληροφορία 
που ελήφθη µε αυτόν τον τρόπο σε κανένα πρόσωπο ή οργανισµό. 

11. Δεν επιτρέπεται να συνδεθείτε µε το VDR από internet café ή από οποιοδήποτε άλλο 
µη ιδιωτικό µέρος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών όπου το ευρύ κοινό µπορεί να έχει 
πρόσβαση. 

12. Όταν αποµακρύνεστε (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). 

13. Θα πρέπει να διατηρήσετε σε ασφαλές µέρος όλα τα έγγραφα µε πληροφορίες που 
προέρχονται από το VDR. 

14. Έγγραφα που περιέχονται στο VDR δεν µπορεί να αντιγραφούν στο σύνολό τους σε 
οποιαδήποτε νοµική ή άλλη έκθεση.  

15. Στο τέλος σύνδεσης στο VDR, θα πρέπει να κλείνετε το παράθυρο του προγράµµατος 
περιήγησης στο διαδίκτυο (internet browser window). 

16. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε µόνο το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που 
χορηγούνται ειδικά για εσάς. Δεν µπορείτε να αποκαλύψετε ή να επιτρέψετε σε άλλους 
να χρησιµοποιήσουν το δικό σας όνοµα χρήστη και κωδικό. 

17. Η  πρόσβαση και χρήση του VDR προϋποθέτει και συνεπάγεται την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδοµένων σας όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Ο Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος και το Ταµείο είναι από κοινού υπεύθυνοι για τα 
(τυχόν) προσωπικά δεδοµένα που θα αναρτηθούν στο VDR  και µόνο για τους σκοπούς 
διαχείρισης αυτού.  

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται µέσω του VDR είναι: το 
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πλήρες όνοµα (α) του προσώπου για το οποίο ζητείται η πρόσβαση στο VDR, (β) του 
προσώπου που θα είναι εκ µέρους σας υπεύθυνο για την ανάρτηση ερωτήσεων στο 
VDR και γενικά για την επικοινωνία µε τα Πρόσωπα Επικοινωνίας VDR, το όνοµα της 
εταιρείας και της θέσης του σε αυτή, τον αριθµό τηλεφώνου του καθώς και την 
ηλεκτρονική του διεύθυνση. 

Σκοπός – Νόµιµη Βάση Επεξεργασίας: Σκοπός επεξεργασίας είναι η ενεργοποίηση της 
πρόσβασης στο VDR και η δυνατότητα παροχής άµεσης και αποµακρυσµένης 
πρόσβασης ηλεκτρονικά στα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε αυτό. Επιπλέον, 
σκοπός επεξεργασίας είναι η υποστήριξη και διαχείριση του VDR. Η επεξεργασία των 
δεδοµένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς. 

Διαβιβάσεις: Τα δεδοµένα του χρήστη VDR δεν διαβιβάζονται από το Ταµείο σε 
οποιονδήποτε τρίτο. Η χρήση του VDR επιτρέπεται αυστηρώς προσωπικά µόνο από το 
χρήστη VDR µε τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτει, για τον οποίο έχει προσωπική 
ευθύνη. 

Χρόνος διατήρησης των δεδοµένων: Τα δεδοµένα του χρήστη VDR θα αποθηκευτούν 
και θα τύχουν επεξεργασίας για όσο χρόνο είναι ενεργό το VDR, και µετά το πέρας 
αυτού για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών, µετά την πάροδο του οποίου θα 
καταστραφούν µε ασφάλεια. 

Δικαιώµατα: Σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία για την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε µε το Γενικό Κανονισµό 
Προστασίας Δεδοµένων (ΕΕ) 679/2016, ο χρήστης VDR έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: 
(α) πρόσβασης και ενηµέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισµού της 
επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, 
περιλαµβανοµένης της εναντίωσης στην αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων και στην 
κατάρτιση προφίλ, (στ) φορητότητας.  

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο µπορεί να 
απευθύνεται εγγράφως στο Ταµείο (e-mail: dpo@hraf.gr) ή/και στον 
Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο (e-mail: georgios.spyratos@cerved.com). Η άσκηση 
των ως άνω δικαιωµάτων δεν απαλλάσσει τον χρήστη από τις υποχρεώσεις που φέρει 
λόγω της συµµετοχής του στον Διαγωνισµό.  

Σε κάθε περίπτωση, το φυσικό πρόσωπο- φορέας των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να 
προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») 
για ζητήµατα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδοµένων 
(http://www.dpa.gr). 

18. Δεν επιτρέπεται να παρακάµψετε τα δικαιώµατα πρόσβασης στα έγγραφα του VDR 
που σας έχουν δοθεί. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να παρακάµψετε κανένα από τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας (security features) του VDR και δεν επιτρέπεται να 
παρέχετε την δυνατότητα ή να επιτρέψετε σε άλλους να αποκτήσουν πρόσβαση στο 
VDR χρησιµοποιώντας τη δική σας άδεια. 

19. Για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά µε το εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο VDR, 
βλέπει, τυπώνει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή λειτουργία στο 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 
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αποδεικτικό στοιχείο της εν λόγω πρόσβασης, ενέργειας ή λειτουργίας. 

20. 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 έγγραφο θα πρέπει να θεωρείται ότι 
έχουν εγκύρως παραδοθεί / επιδοθεί κατά το χρόνο που δηµοσιεύθηκαν στο VDR. 

21. 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. 

22. Το Ταµείο µπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει µέρος ή το σύνολο των εγγράφων και 
πληροφοριών του VDR χωρίς προειδοποίηση. Καµία εγγύηση δεν δίνεται ότι το VDR 
θα είναι διαθέσιµο σε οποιαδήποτε δεδοµένη στιγµή ή ότι µπορεί να αποκτηθεί 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και πληροφορία σε οποιαδήποτε µορφή, σε 
οποιοδήποτε ποσοστό λήψης (downloading rate) ή εν γένει. Το Ταµείο δύναται να 
παράσχει, κατά την διακριτική του ευχέρεια, εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης. 

23. Το Ταµείο  δύναται αλλά δεν υποχρεούται να ενηµερώνει, αναθεωρεί, συµπληρώνει ή 
τροποποιεί τα έγγραφα και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο VDR ακόµα και 
χωρίς προειδοποίηση. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε για τέτοιες ενηµερώσεις. 

Η παρούσα Δήλωση Εµπιστευτικότητας & Χρήσης VDR διέπεται από το ελληνικό δίκαιο  και 
για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή και σχετίζεται µε την παρούσα Δήλωση 
Εµπιστευτικότητας τα δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα θα είναι αποκλειστικά αρµόδια. 

Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην 
παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.  

Διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό 

 

 

Για λογαριασµό του [όνοµα / επωνυµία Ενδιαφερόµενου]1 

 

Υπογραφή: 

 

Ηµεροµηνία: 

Ον/νυµο: 

                     
1 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας το παρόν υπογράφεται από όλα τα µέλη αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΠΟ:   [Ονοµατεπώνυµο / πλήρης επωνυµία Υποψηφίου] 2 

 

ΠΡΟΣ:  Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.  

  Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Ελλάδα 

  (το «Ταµείο») 

[Τόπος, ηµεροµηνία] 

 

Θέµα: Οικονοµική Προσφορά  

 

Εκτός αν άλλως προσδιορίζεται στην παρούσα, οι όροι µε κεφαλαία έχουν την έννοια που 
τους αποδίδεται στην από 17.02.2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που δηµοσίευσε το 
Ταµείο για την αξιοποίηση τµήµατος της πρώην αµερικανικής βάσης Γουρνών στην 
περιοχή Γούρνες του Δήµου Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφέρεια 
Κρήτης (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»). 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουµε την Οικονοµική Προσφορά µας σε απάντηση της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς. 

Ρητά δηλώνουµε ότι αποδεχόµαστε πλήρως, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των συµβατικών ή άλλων κειµένων 
που προβλέπονται σε αυτήν. 

Δια της παρούσας υποβάλλουµε την κάτωθι δεσµευτική Οικονοµική Προσφορά: 

Οικονοµικό Αντάλλαγµα  
(όλα τα ποσά σε Ευρώ)3 

04   1 2 3 

ΠΟΣΟ Αριθµητικώς     

Ολογράφως 

 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  

Αριθµητικώς Ολογράφως  

 

                     
2 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας το παρόν υποβάλλεται από όλα τα µέλη αυτής. 
3 Τα ποσά συµπληρώνονται στην ονοµαστική αξία τους. 
4 Το έτος 0 σηµαίνει την Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος, το έτος 1 σηµαίνει ένα (1) έτος µετά 
την Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος, το έτος 2 σηµαίνει δύο (2) έτη µετά την Ηµεροµηνία 
Οικονοµικού Κλεισίµατος και το έτος 3 σηµαίνει τρία (3) έτη µετά την Ηµεροµηνία Οικονοµικού 
Κλεισίµατος. Κατά το έτος 0 (Ηµεροµηνία Οικονοµικού Κλεισίµατος) θα πρέπει να καταβάλλεται ποσό 
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της συνολικής ονοµαστικής αξίας του Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος. 
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Για λογαριασµό του [όνοµα / επωνυµία Υποψηφίου]5 

Υπογραφή: 

Ον/νυµο: 

Ηµεροµηνία: 

                     
5 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας το παρόν υπογράφεται από όλα τα µέλη αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΑΠΟ:  [Επωνυµία Τράπεζας] 

 [Διεύθυνση] 

(η "Τράπεζα") 

 

ΠΡΟΣ:  Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. 

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα 

(ο «Δικαιούχος») 

 

[Τόπος], [Ηµεροµηνία έκδοσης] 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €[ ] 
([ ] Ευρώ) 

1. Η παρούσα εγγυητική επιστολή (η «Εγγυητική Επιστολή») εκδίδεται υπέρ του 
Δικαιούχου κατόπιν αιτήµατος του [ ]6 (ο «Αιτών»), δυνάµει της από 17.02.2021 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς που δηµοσίευσε ο Δικαιούχος για την αξιοποίηση 
τµήµατος της πρώην αµερικανικής βάσης Γουρνών στην περιοχή Γούρνες του Δήµου 
Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης (η «Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς»). Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται προς εξασφάλιση της 
πλήρους και προσήκουσας συµµόρφωσης του Αιτούντος µε όλες τις υποχρεώσεις του 
σύµφωνα µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.  

2. Οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή, εκτός 
εάν άλλως προσδιορίζεται σε αυτήν, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στην Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς.  

3.  Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι στη διάθεση του Δικαιούχου και θα 
καταβληθεί, ολικά ή µερικά, καθ’ υπόδειξη του Δικαιούχου, από την Τράπεζα, εντός τριών (3) 
Εργασίµων Ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του Δικαιούχου, χωρίς 
οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας και χωρίς διερεύνηση 
των λόγων του αιτήµατος αυτού. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία 
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αιτούντος και δεν θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού στα δικαστήρια. 

4. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει ισχύ µέχρι τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ]. Η Τράπεζα 
δεσµεύεται να παρατείνει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής για επιπλέον χρονική 
περίοδο έως τριών (3) µηνών κατόπιν απλού γραπτού αιτήµατος από πλευράς του Δικαιούχου 
προ της ηµεροµηνίας λήξης της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής.  

                     
6 Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο / η πλήρης εµπορική επωνυµία του Υποψηφίου που προσκοµίζει 
την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής και σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας 
συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο / η πλήρης εµπορική επωνυµία των µελών αυτής. 
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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 ο Αιτών δύναται να έχει, συµπεριλαµβανοµένων των µη προσωποπαγών 
ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα άρθρα 852-855, 862-864 και 866-869 του 
ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

6. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Η Τράπεζα και ο 
Δικαιούχος, µε την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται την 
υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών στην Ελλάδα 
σχετικά µε οιαδήποτε αντιδικία όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή. 

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 εγγυητικών επιστολών. 

[Σφραγίδα και υπογραφή] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΑΠΟ:   [Επωνυµία Τράπεζας] 

  [Διεύθυνση] 

(η "Τράπεζα") 

 

ΠΡΟΣ:   Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. 

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα 

(ο «Δικαιούχος») 

[Τόπος], [Ηµεροµηνία έκδοσης] 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €[ ] 
([ ] Ευρώ) 

 

1. Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (η «Εγγυητική Επιστολή») εκδίδεται 
υπέρ του Δικαιούχου κατόπιν αιτήµατος του [ ]7 (ο «Αιτών»), δυνάµει της από 17.02.2021 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς που δηµοσίευσε ο Δικαιούχος για την αξιοποίηση 
τµήµατος της πρώην αµερικανικής βάσης Γουρνών στην περιοχή Γούρνες του Δήµου 
Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης (η «Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς»). Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται προς εξασφάλιση της 
υπογραφής της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, της προσήκουσας καταβολής του 
Οικονοµικού Ανταλλάγµατος, της προσκόµισης της Εγγυητικής Επιστολής Οικονοµικού 
Ανταλλάγµατος και γενικά της πλήρους και προσήκουσας συµµόρφωσης του Αιτούντος µε 
όλες τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, την Προσφορά 
του και την Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.  

2. Οι όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή, εκτός 
εάν άλλως προσδιορίζεται σε αυτήν, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στην Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς.  

3.  Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι στη διάθεση του Δικαιούχου και θα 
καταβληθεί, ολικά ή µερικά, καθ’ υπόδειξη του Δικαιούχου, από την Τράπεζα, εντός τριών (3) 
Εργασίµων Ηµερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του Δικαιούχου, χωρίς 
οποιαδήποτε ένσταση ή αµφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας και χωρίς διερεύνηση 
των λόγων του αιτήµατος αυτού. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία 
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αιτούντος και δεν θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού στα δικαστήρια. 

4. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει ισχύ µέχρι τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 

                     
7 Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο / η πλήρης εµπορική επωνυµία του Επιλέξιµου Επενδυτή που 
προσκοµίζει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή 
κοινοπραξίας συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο / η πλήρης εµπορική επωνυµία των µελών αυτής. 



 
 

39 
 
PV: 2451241.34 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ]. Η Τράπεζα δεσµεύεται να παρατείνει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής για επιπλέον χρονική περίοδο έως έξι (6) µηνών, κατόπιν απλού γραπτού 
αιτήµατος από πλευράς του Δικαιούχου προ της ηµεροµηνίας λήξης της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής.  

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 ο Αιτών δύναται να έχει, συµπεριλαµβανοµένων των µη προσωποπαγών 
ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα άρθρα 852-855, 862-864 και 866-869 του 
ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

6. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Η Τράπεζα και ο 
Δικαιούχος, µε την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται την 
υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών στην Ελλάδα 
σχετικά µε οιαδήποτε αντιδικία όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επιστολή. 

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 εγγυητικών επιστολών. 

[Σφραγίδα και υπογραφή] 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

I. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου («Ταµείο»), που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 105 62, τηλ. +30 210 3274400, e-mail: 
info@hraf.gr,  επέχει τη θέση του  υπευθύνου επεξεργασίας αναφορικά µε τους όρους που 
διέπουν την από 17.02.2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς (η «Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς») µε την οποία προκήρυξε διαγωνισµό για την αξιοποίηση έκτασης 345.567 τ.µ., 
που βρίσκεται στην περιοχή Γούρνες του Δήµου Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης (ο «Διαγωνισµός»), σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ιδίως του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 
- ΓΚΠΔ), καθώς και του Ν.4624/2019 (Α’ 137). 

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να 
λαµβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την διασφάλιση της 
συµµόρφωσής τους µε αυτήν. Ειδικότερα, µε την υποβολή Προσφοράς, οι Υποψήφιοι 
δηλώνουν ότι έχουν διασφαλίσει τη νόµιµη βάση επεξεργασίας για τη διαβίβαση και 
χορήγηση των προσωπικών δεδοµένων που θα παρασχεθούν στο Ταµείο στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, καθώς και ότι έχουν ενηµερώσει τα 
φυσικά πρόσωπα, τα δεδοµένα των οποίων θα χορηγηθούν στο Ταµείο για τη διαβίβαση 
αυτή. 

Α. Είδος και πηγή δεδοµένων 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην Προσφορά, η οποία υποβάλλεται 
στο Ταµείο στο πλαίσιο του Διαγωνισµού από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο 
Υποψήφιος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψηφίου νοµικού προσώπου.  

Β. Σκοπός επεξεργασίας – Νόµιµη βάση επεξεργασίας 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εφαρµογή και η τήρηση των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, η 
υπογραφή και εκτέλεση της Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και η παρακολούθηση 
αυτής, η προάσπιση των δικαιωµάτων του Ταµείου και η εν γένει ασφάλεια και προστασία 
των συναλλαγών που διαλαµβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και 
στη Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, η εκπλήρωση των εκ του νόµου υποχρεώσεων του 
Ταµείου, καθώς και η ενηµέρωση του Υποψηφίου σχετικά µε την αξιολόγηση της 
υποβληθείσας Προσφοράς σύµφωνα µε τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς και προς συµµόρφωση µε τις νόµιµες υποχρεώσεις του Ταµείου.  

Γ. Αποδέκτες των δεδοµένων  

Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδοµένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
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1. Τρίτοι στους οποίους το Ταµείο αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών για 
λογαριασµό του (εκτελούντες την επεξεργασία), δηλαδή οι Σύµβουλοι και ο πάροχος 
υπηρεσίας της εφαρµογής του VDR, υπό τον όρο της τήρησης του απορρήτου και της 
εµπιστευτικότητας. Το Ταµείο διαβιβάζει προσωπικά δεδοµένα µόνο σε όσους τρίτους 
απαιτείται στο πλαίσιο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε την παρούσα 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.   

2. Επιλέξιµοι Επενδυτές κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.  

3. Η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δηµόσιοι φορείς ή δικαστικές 
αρχές στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.  

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ  

Τα δεδοµένα της παρ. Α ανωτέρω θα τηρούνται για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών από τη 
λήξη του Διαγωνισµού µε οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση µη σύναψης σύµβασης, τα 
δεδοµένα θα τηρούνται από το Ταµείο για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών. Μετά τη λήξη 
των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδοµένα θα καταστρέφονται/ διαγράφονται ασφαλώς.  

ΙΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

1. Σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ, τα φυσικά πρόσωπα, είτε Yποψήφιοι είτε νόµιµοι εκπρόσωποι των 
Yποψηφίων νοµικών προσώπων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα: (α) πρόσβασης και 
ενηµέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισµού της επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης 
στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, περιλαµβανοµένης της εναντίωσης στην 
αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (στ) φορητότητας. Για την 
άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων, το φυσικό πρόσωπο µπορεί να απευθύνεται εγγράφως 
στο Ταµείο (e-mail: dpo@hraf.gr), ενώ σε περίπτωση που θεωρεί ότι το Ταµείο δεν έχει 
απαντήσει κατάλληλα στο αίτηµά του, µπορεί να απευθυνθεί στην αρµόδια Ελληνική Αρχή 
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Η άσκηση των εν λόγω 
δικαιωµάτων αναφορικά µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων της παρ. Α 
ανωτέρω, εντός του χρόνου τήρησης που αναφέρεται ως άνω, αφορά αποκλειστικά και µόνο 
την τυχόν διόρθωση ή/και ενηµέρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.  

2. Η άσκηση των ως άνω δικαιωµάτων δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από τις υποχρεώσεις 
που φέρει λόγω της συµµετοχής του στον Διαγωνισµό.   

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

Το Ταµείο λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας 
της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, 
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 
άλλης µορφή αθέµιτη επεξεργασία, υιοθετώντας και εφαρµόζοντας σχετικά τεχνικά και 
οργανωτικά µέτρα.  

οργανωτικά µέτρα.  

V. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αφού ενηµερώθηκα για τα ανωτέρω, δηλώνω την ανεπιφύλακτη αποδοχή µου για την 
επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδοµένων µου για όλους τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην (Β) παράγραφο του παρόντος.  

Εκτός αν άλλως προκύπτει από την παρούσα Ενηµέρωση, οι όροι µε κεφαλαία έχουν την 
έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 
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[Τόπος] [Ηµεροµηνία] 

[Υπογραφή] 

[Όνοµ/νυµο] 

 


