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ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

 

Αθήνα, 6 Δεκεµβρίου 2011 

Απαντήσεις σε περαιτέρω διευκρινιστικά αιτήµατα υποψήφιων επενδυτών σχετικά µε την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας παραγωγής, 
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης των Ελληνικών κρατικών λαχείων  

 

1. Παρακαλούµε να διευκρινίσετε, αποσαφηνίσετε και να συµπεριλάβετε ποιό είναι το νοµικό  
πλαίσιο που ισχύει για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν γένει για τη διαδικασία 
διαγωνισµού.   

Το νοµικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά µε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν γένει µε τη 
διαδικασία διαγωνισµού περιλαµβάνει το Νόµο 3049/2002, το Άρθρο 48 του Νόµου 3871/2010, το Νόµο 
3985/2011, το Νόµο 3986/2011, το Άρθρο 41 του Νόµου 4024/2011, τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα και 
την ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C179/02 σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που 
εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις 
οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις. 

 

2. Σε περίπτωση που µία υποψήφια εταιρία (µέλος σύµπραξης) δανειστεί την τεχνογνωσία, τις 
χρηµατοοικονοµικές και οικονοµικές προϋποθέσεις από τη µητρική εταιρία επειδή είναι 
νεοσυσταθείσα (συστάθηκε το τρέχον έτος), παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι επαρκεί µία 
επιστολή της Τράπεζας (σύµφωνα µε τις διατάξεις της Πρόσκλησης) που να επιβεβαιώνει την 
συνολική οικονοµική κατάστασή της, που να αναφέρεται στην µητρική εταιρία η οποία θα 
αναφέρει την υποψήφια εταιρία και την σχέση της µητρικής µε την υποψήφια εταιρία και το 
γεγονός ότι η µητρική εταιρία είναι πελάτης της και ευρέως γνωστή στην Τράπεζα. 

Αν η υποψήφια εταιρία (ή µέλος της σύµπραξης) είναι νεοσυσταθείσα εταιρία είναι αρκετή η επιστολή της 
Τράπεζας προς τη µητρική εταιρία, όπως απαιτούν οι διατάξεις 3.2.2.,  στην οποία θα αναφέρεται η 
Υποψήφια Εταιρία, η σχέση των δύο εταιριών και το γεγονός ότι η µητρική εταιρία είναι πελάτης της 
Τράπεζας και είναι ευρέως γνωστή σε αυτή. 

 

3. Διευκρίνιση του όρου «Ετήσιο δελτίο χρηµατιστηριακών αξιών» της παραγράφου 3.2.3 της 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Το ετήσιο δελτίο χρηµατιστηριακών αξιών της παραγράφου 3.2.3 της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι οι 
ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Εταιρίες 
εισηγµένες σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκοµίσουν ένα ισοδύναµο έγγραφο. 

 

4. Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα νοµικά κριτήρια προεπιλογής (βλέπε παράγραφο 2.4) εξετάζονται µε 
βάση την επίσηµη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση), δείγµα της οποίας είναι προσαρτηµένο στην 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.4. της Πρόσκλησης, η υποψήφια εταιρία 
πρέπει να αποδείξει τη συµµόρφωσή της µε τα νοµικά κριτήρια προεπιλογής όπως τίθενται στην 
παράγραφο 2.4, «….κατά τη στιγµή υποβολής των δεσµευτικών προσφορών…», η καταληκτική 
ηµεροµηνία των οποίων είναι το αργότερο ως τις 29.11.2011. Αντιθέτως το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 3.2.2. της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προβλέπει ότι «…(iii) η δήλωση µπορεί να 
υποβληθεί µόνο από τον Επικεφαλής και αφορά την κοινοπραξία. Αυτή η δήλωση δεν φέρει 
ηµεροµηνία έκδοσης νωρίτερα από 20 µέρες από την µέρα υποβολής της Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος…» παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η εκτέλεση του συνόλου του δείγµατος της 
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Υπεύθυνης δήλωσης (συµπεριλαµβανοµένου και των δηλώσεων που τίθενται στην παράγραφο 
2.4 της πρόσκλησης) πρέπει να φέρει ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη από 20 µέρες από την 
ηµεροµηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η αναφορά που περιέχεται στην 
παράγραφο 2.4. σηµαίνει απλά ότι η υποψήφια εταιρία πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
προϋποθέσεις νοµιµοποίησης που τίθενται στην ενότητα καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.   

Η υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτηµα Ι) δεν θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία έκδοσης  νωρίτερα από 20 
µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η υποψήφια εταιρία 
πρέπει να συµµορφώνεται µε τα κριτήρια προεπιλογής που τίθενται στην Πρόσκληση σε όλη τη διάρκεια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Υποψήφιοι θα κληθούν να αποδείξουν τη συµµόρφωση τους κατά τη 
στιγµή υποβολής των τελικών προσφορών που προβλέπονται στην πρόσκληση για υποβολή 
προσφοράς.  

 

5. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της υποψήφιας εταιρίας της οποία 
το γνήσιο να πιστοποιείται από Δηµόσια Αρχή.  Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η γνησιότητα 
µπορεί να πιστοποιηθεί είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον 
Διευθύνοντα Σύµβουλο. Διαφορετικά επιβεβαιώστε ότι µπορεί να πιστοποιηθεί η γνησιότητα 
ενώπιον ελληνικής Αρχής από τα µέλη του Δ.Σ. που είναι νοµίµως εξουσιοδοτηµένα από το Δ.Σ 
να κάνουν κάθε είδους πράξη ή υπεύθυνη δήλωση.                 

 Αν η κατατεθειµένη απόφαση του αρµόδιου υποψήφιου φορέα δεν είναι γνήσιο έγγραφο αλλά 
αντίγραφο τότε η γνησιότητα του αντιγράφου πρέπει να πιστοποιείται από έλληνα δικηγόρο ή από 
αρµόδιο εταιρικό φορέα ή υπάλληλο.  

 

6. Στα διευκρινιστικά έγγραφα που παρέχονται από το Ταµείο την 23.11.2011 σε απάντηση της 
ερώτησης µε α/α 23 υπάρχει µία αντίφαση δεδοµένου ότι προβλέπεται “…Επικεφαλής 
εξουσιοδοτείται να υπογράφει την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους όλων των 
µερών της σχετικής σύµπραξης …”αλλά στην τελευταία παράγραφο προβλέπεται ότι “…η 
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ….παρέχεται ξεχωριστά για κάθε µέλος της σύµπραξης ”. 
Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Σε περίπτωση σύµπραξης η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει 
να παρέχονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της σύµπραξης. Ο Επικεφαλής εξουσιοδοτείται να υπογράφει  
τέτοιες ξεχωριστές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους των µελών της σύµπραξης. 

 

7. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3.1 της Πρόσκλησης και τα άλλα δικαιολογητικά έγγραφα ως απαιτούµενα από την 
Πρόσκληση µπορούν να φέρουν υπογραφή πρότερη της υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.        

Η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η τραπεζική επιστολή και η απόφαση του αρµόδιου οργάνου 
του Υποψηφίου ή υπαλλήλου της παραγράφου 3.2.2 θα πρέπει να φέρει υπογραφή που χρονολογείται 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής όµως όχι πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3.2.2 δεν θα πρέπει να εµφανίζει ηµεροµηνία έκδοσης 
προγενέστερη των 20 ηµερών από την µέρα υποβολής της επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις της παραγράφου 3.2.3 θα πρέπει να εµφανίζουν την ηµεροµηνία που 
εκδόθηκαν. 

 

8. Σε περίπτωση που η µητρική εταιρία της υποψήφιας εταιρίας που συνδέεται µε την πρώτη 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης παρέχει τελικώς µία δεσµευτική 
επιστολή (που να αποδεικνύει την τεχνική και οικονοµική ικανότητα), παρακαλώ επιβεβαιώστε 
ότι τέτοια επιστολή πρέπει να καταδεικνύει  το είδος της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στις δύο 



 
 

3 / 5 
	  

εταιρίες και το γεγονός ότι η µητρική εταιρία δεσµεύεται να δανείζει τις προϋποθέσεις στην 
υποψήφια εταιρία. Δεδοµένου ότι η Πρόσκληση προβλέπει την κατάθεση συγκεκριµένων 
εγγράφων µε συγκεκριµένη σειρά, που θα πρέπει αυτή η επιστολή να συµπεριληφθεί 
προκειµένου να υποβληθεί µε το φάκελο του υποψηφίου;.   

Η δεσµευτική επιστολή της µητρικής εταιρίας επιβεβαιώνει τη δέσµευση της να παρέχει οικονοµική και 
τεχνική υποστήριξη µε το να παρέχει τους πόρους της µαζί µε τα άλλα έγγραφα της παραγράφου 3.2.2 
της Πρόσκλησης. 

 

9. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι δύναται η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου υποψήφιας 
εταιρείας να έχει δύο (2) εναλλακτικές: (i) τη συµµετοχή της εταιρείας ως µόνης υποψήφιας (σε 
αυτόνοµη βάση) και/ή (ii) συµµετοχή της υποψήφιας εταιρείας σε σύµπραξη ορίζοντας απλώς 
µερικά από τα µέλη και το µέγιστο ποσοστό συµµετοχής (όχι το ακριβές ποσοστό συµµετοχής 
που η ίδια η εταιρεία θα έχει στη σύµπραξη. Μια τέτοια απόφαση Διοικητικού Συµβουλίου θα 
έδινε στον εκπρόσωπο της εταιρείας,στο πλαίσιο της ίδιας της απόφασης, την εξουσιοδότηση, 
τελικά να ορίσει αυτός τα ανωτέρω κατά την υποβολή του φακέλου του φακέλου υποψηφιότητας 
όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.  

Η απόφαση του αρµόδιου φορέα ή υπαλλήλου του Υποψηφίου δεν πρέπει να περιέχει εναλλακτικές. 
Πρέπει είτε να προβλέπει τη συµµετοχή της υποψήφιας εταιρείας µόνη της (σε αυτόνοµη βάση) ή να 
προβλέπει τη συµµετοχή της υποψήφιας εταιρείας σε σύµπραξη, προσδιορίζοντας όλα τα µέλη αυτής 
της σύµπραξης και τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους µαζί µε το διορισµό του Επικεφαλής. 

Παρακαλώ σηµειώστε επίσης ότι, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.5.4 της Πρόσκλησης, κατόπιν 
της υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ακολούθως µέχρι την υποβολή των δεσµευτικών 
προσφορών, µέλη της κοινοπραξίας µπορούν να µεταβιβάσουν µέρος, αλλά όχι ολόκληρη, τη 
συµµετοχής τους σε άλλα µέλη της σύµπραξης αφού ειδοποιήσουν το Ταµείο γραπτώς, υπό τον όρο 
ωστόσο ότι (i) τέτοια µέλη παραµένουν µέλη της σύµπραξης, (ii) ο Επικεφαλής διατηρεί ένα µερίδιο 
τουλάχιστον 33.34% στην κοινοπραξία και (iii) µετά τη µεταφορά τέτοιας συµµετοχής η σύµπραξη 
συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα 2.2. της Πρόσκλησης, λαµβανοµένων 
υπόψη των αναθεωρηµένων ποσοστών συµµετοχής. 

 

10. Στη διευκρίνιση µε α/α 23 προβλέπεται ότι «…ο Επικεφαλής µπορεί να εξουσιοδοτηθεί να 
υπογράψει την επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λογαριασµό όλων των µελών της 
σχετικής σύµπραξης… Επιπλέον, ….σε περίπτωση συµπράξεων η επιστολή Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και η συνακόλουθη έγγραφη τεκµηρίωση πρέπει να υποβληθούν χωριστά για 
κάθε µέλος της σύµπραξης». 

Στην περίπτωση που συµµετέχει µια σύµπραξη, θα µπορούσατε, σας παρακαλώ, να 
διευκρινίσετε αν η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υπογραφεί µόνο από τον 
Επικεφαλής για λογαριασµό όλων των µελών της σύµπραξης ή από κάθε µέρος της σύµπραξης 
χωριστά; 

Σε περιπτώσεις συµπράξεων, η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η συνακόλουθη έγγραφη 
τεκµηρίωση  πρέπει να παρασχεθούν χωριστά για κάθε µέλος της σύµπραξης. Ο Επικεφαλής µπορεί να 
εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει αυτές τις ξεχωριστές επιστολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
λογαριασµό κάθε µέλους της σχετικής σύµπραξης. 

 

11. Στη διευκρίνιση µε α/α 43, επιβεβαιώνεται ότι «…σε περιπτώσεις που ένα µέλος της σύµπραξης 
είναι θυγατρική, η οποία δεν έχει ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις τριών (3) ετών (για 
παράδειγµα, επειδή είναι καινούργιος ή προσφάτως σχηµατισµένος φορέας), αρκεί να 
υποβληθούν ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις τριών (3) ετών της τελικής µητρικής εταιρείας 
τέτοιας θυγατρικής, ειδικά όπου υποβάλλεται επίσης µια δεσµευτική επιστολή της τελικής 
µητρικής εταιρείας που επιβεβαιώνει τη δέσµευση της να στηρίξει οικονοµικά τη θυγατρική». 
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Επιπλέον, στη διευκρίνιση µε α/α 47, προβλέπεται ότι «αν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική και 
βασίζεται στην οικονοµική δυνατότητα της µητρικής εταιρείας, προκειµένου να εκπληρώσει τα 
οικονοµικά κριτήρια, πρέπει να υποβληθούν τόσο οι οικονοµικές καταστάσεις του Υποψηφίου 
όσο και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Και οι δύο πρέπει να ελέγχονται από διεθνείς 
ελεγκτικούς οίκους». 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος ή ένα µέλος µιας συµµετέχουσας σύµπραξης είναι θυγατρική 
εταιρεία που στηρίζεται στην οικονοµική δυνατότητα της µητρικής της, θα µπορούσατε σας 
παρακαλώ να διευκρινίσετε αν είναι απαραίτητο να υποβληθούν ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις ή αν αρκεί να υποβληθούν οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής για 
τα τελευταία τρία (3) έτη µαζί µε δεσµευτική επιστολή της µητρικής εταιρείας, η οποία 
επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να στηρίξει οικονοµικά τη θυγατρική. 

Αν ο Υποψήφιος είναι νεοϊδρυθείσα εταιρεία και, ως εκ τούτου, δεν διαθέτει οικονοµικές καταστάσεις των 
τριών (3) τελευταίων ετών, πρέπει να υποβληθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας 
µαζί µε δεσµευτική επιστολή της µητρικής εταιρείας που επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να στηρίξει 
οικονοµικά τη θυγατρική. 

 

12. Στη διευκρίνιση µε α/α 45 προβλέπεται ότι «σε περίπτωση σύµπραξης η δήλωση που 
αναφέρεται στο σηµείο (iii) της παραγράφου 3.2.2 θα γίνεται µόνο από τον Επικεφαλής και θα 
αφορά στη σύµπραξη. Συγκεκριµένα, ο Επικεφαλής θα δηλώνει (i) στο σηµείο 4 της υπεύθυνης 
δήλωσης (Παράρτηµα Ι) ότι όλα τα µέλη της σύµπραξης, αναφέροντας όλες τις αντίστοιχες 
επωνυµίες, πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 2.1, 22 και 2.3 της Πρόσκλησης και (ii)…» 

Παρακαλούµε να διευκρινίσετε εάν, σε περίπτωση σύµπραξης, µόνο ο Επικεφαλής θα προβαίνει 
στη δήλωση του σηµείου (iii) της παραγράφου 3.2.2 της Πρόσκλησης και ιδίως αν ο Επικεφαλής 
θα πρέπει να δηλώνει ότι καθένα και όλα τα µέλη της σύµπραξης πληροί τα κριτήρια 2.1, 2.2 και 
2.3 της Πρόσκλησης, λαµβανοµένου ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο Επικεφαλής (και δη ο νόµιµος 
εκπρόσωπός του) δεν θα είναι σε θέση να δηλώσει, αναλαµβάνοντας και την ευθύνη των 
συνεπειών που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, ότι καθένα και όλα 
τα µέλη της σύµπραξης πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2.1 της Πρόσκλησης (βλ. ιδίως ζήτηµα 
συµµετοχής εξωχώριων εταιριών) 

Στην περίπτωση σύµπραξης, ο Επικεφαλής θα πρέπει να δηλώσει την επίσηµη δήλωση (παράρτηµα Ι) 
µεταξύ άλλων και ότι όλα τα µέλη της σύµπραξης, αναφέροντας όλες τις αντίστοιχες επωνυµίες, 
πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2.1  Προκειµένου ο Επικεφαλής να προβεί στη δήλωση ότι όλα τα 
µέλη της σύµπραξης, πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 2.1 της Πρόκλησης, η απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου ή διευθυντή του κάθε µέλους της σύµπραξης, (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.2.2 της 
Πρόσκλησης) µπορεί να περιλαµβάνει συγκεκριµένη εξουσιοδότηση στον Επικεφαλής, η οποία να τον 
εξουσιοδοτεί να προβεί στην εν λόγω δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, το κάθε µέλος της σύµπραξης 
και όχι ο Επικεφαλής θα θεωρείται υπεύθυνος για την εγκυρότητα και την ακρίβεια της εν λόγω 
δήλωσης.  

 

13. Στη διευκρίνιση µε α/α 46 προβλέπεται ότι η «Η επιστολή αυτή θα πρέπει να είναι µια συστατική 
επιστολή από Τράπεζα που θα επιβεβαιώνει τη γενική καλή κατάσταση του Υποψηφίου» 

Λαµβανοµένης υπόψη της απάντησης µε α/α 43 αλλά και όσων αναφέρουµε πιο πάνω στο 
ερώτηµα 11, παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε ότι, στην περίπτωση που Υποψήφιος ή µέλος 
διαγωνιζόµενης σύµπραξης είναι νεοσυσταθείσα ή πρόσφατα συσταθείσα εταιρία που βασίζεται 
στην οικονοµική δυνατότητα της µητρικής της, η πιο πάνω συστατική επιστολή της Τράπεζας 
αρκεί να αφορά τη γενική καλή κατάσταση της µητρικής εταιρίας της εν λόγω θυγατρικής, 
δεδοµένου µάλιστα ότι, σε περίπτωση τέτοιου Υποψηφίου, θα υποβάλλονται ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις τριών (3) ετών  της µητρικής εταιρίας καθώς και δεσµευτική επιστολή 
της στην οποία θα επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της να στηρίξει οικονοµικά τη θυγατρική της.  
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Αν ο Υποψήφιος είναι νεοσυσταθείσα εταιρία, µια επιστολή προς τη µητρική εταιρία, στην οποία θα 
αναφέρεται ο Υποψήφιος και η σχέση των δυο εταιριών και στην οποία θα επιβεβαιώνεται η συνολική 
οικονοµική κατάσταση της µητρικής εταιρίας, αρκεί για τις απαιτήσεις της παρ. 3.2.2. 

 

14. Παρακαλούµε όπως διευκρινιστούν οι όροι «….αποδείξει …..” στην ενότητα 2.3.2. της 
Πρόσκλησης, σε σχέση µε τον όρο «…δηλώσει…» στην ενότητα 2.3.1 της Πρόσκλησης. Επαρκεί 
για έναν Υποψήφιο να δηλώσει ότι διαχειρίζεται δίκτυο διανοµής µε τουλάχιστον 3.000 σηµεία 
πώλησης λειτουργίας παιγνίων και στοιχηµάτων; Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί επίσης, αν 
τα εν λόγω κριτήρια αναφορικά µε το δίκτυο διανοµής υπολογίζονται µε βάση µια χώρα µόνο ή 
παγκόσµια.  

Οι δυο όροι «….αποδείξει …..” στην ενότητα 2.3.2. της Πρόσκλησης και «…δηλώσει…» στην ενότητα 
2.3.1 της Πρόσκλησης έχουν την ίδια σηµασία και συγκεκριµένα ότι ο Υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει 
ότι πληροί τα εν λόγω κριτήρια. Στη δεύτερη φάση  της Διαγωνιστικής Διαδικασίας οι Υποψήφιοι θα 
κληθούν να αποδείξουν την εν λόγω συµµόρφωση µε τη διαδικασία που θα προβλέπεται στην 
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Το τεχνικό κριτήριο της ενότητας 3.2.2 σχετικά µε τα σηµεία 
πώλησης υπολογίζεται σε ενοποιηµένο, ήτοι σε παγκόσµιο επίπεδο.  

 

15. Στην ενότητα 3.1 της Πρόσκλησης στην παράγραφο «Απαλλαγές και γενικές δηλώσεις» ο 
υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει, µέσω της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όσα 
περιλαµβάνονται στην εν λόγω παράγραφο. Αποτελεί η εν λόγω λίστα µια ενδεικτική ή µια 
πλήρη λίστα δηλώσεων και απαλλαγών; Για παράδειγµα, στην ενότητα 4, παρ. 15 της 
Πρόσκλησης προβλέπεται ότι οι Υποψήφιοι «...δίνουν στο Ταµείο το δικαίωµα να αναπαράγει 
και να αποκαλύπτει τις απαντήσεις σε αυτή την Πρόσκληση για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση 
µε την εκπλήρωση των νόµιµων λειτουργιών του. Θα πρέπει να γίνει ειδική δήλωση από τον 
υποψήφιο για την εν λόγω πρόβλεψη ή αρκεί η γενικότερη δήλωση ότι ο «ο Υποψήφιος έχει 
πλήρη επίγνωση της Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας»; 

Αρκεί να συµπεριληφθούν στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι απαλλαγές και γενικές 
δηλώσεις που αναφέρονται στην ενότητα 3.1 της Πρόσκλησης στην παράγραφο «Απαλλαγές και γενικές 
δηλώσεις». 


