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Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 
Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,  
105 62 Αθήνα 

 
 
 
 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, 

προβολής και εν γένει διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων (εφεξής 

«Ελληνικά Λαχεία»)  

για 12 έτη 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
1.1. Νομικό Υπόβαθρο 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων του νόμου 3985/2011 

«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», της αποφάσεως 

187/2011 (ΦΕΚ Β’ 2061/16.09.2011), όπως ισχύει, της Διυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (εφεξής «ΔΕΑΑ») και της από 24 

Οκτωβρίου 2011 αποφάσεως του διοικητικού της συμβουλίου, η εταιρεία με την 

επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» που ανήκει 

κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «Ταμείο»), αποφάσισε να μεταβιβάσει το 

δικαίωμα της για την αποκλειστική παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και 

εν γένει διαχείριση των Ελληνικών Λαχείων (εφεξής «Δικαίωμα»). 
 

Η μεταβίβαση του Δικαιώματος (εφεξής «Άδεια») θα γίνει από το Ταμείο για χρονικό 

διάστημα 12 ετών (εφεξής «Διάρκεια της Άδειας») μέσω σύναψης συμβάσεως 

χορήγησης της Άδειας (εφεξής «Σύμβαση Χορήγησης Άδειας»). Η Διάρκεια της 

Άδειας θα αρχίζει από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στη 

Σύμβαση Χορήγησης Άδειας. Η Σύμβαση Χορήγησης Άδειας θα υπογραφεί μεταξύ 

του Ταμείου και μιας ανώνυμης εταιρείας που θα ιδρυθεί στην Ελλάδα (εφεξής 

«Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»), η οποία θα έχει συσταθεί από τον εν δυνάμει 

επενδυτή ή τη σύμπραξη εν δυνάμει επενδυτών (εφεξής «Υποψήφιοι») που θα 

επιλεγεί μέσω διαδικασίας διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (εφεξής 

«Διαγωνιστική Διαδικασία»). Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού θα έχει ως μοναδικό  

σκοπό την αποκλειστική παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει 

διαχείριση των Ελληνικών Λαχείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της Σύμβασης Χορήγησης Άδειας, το γενικό ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο, καθώς επίσης και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λαχείων. 

 

Η Άδεια, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα και 

μελλοντικά λαχεία, τα οποία διεξάγονται με κλήρωση ή χωρίς (στιγμιαία), εκτός 

διαδικτύου με τη χρήση λαχνών. Η Άδεια δεν θα περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά λαχεία 

(διαδικτυακά ή μέσω κινητών τηλεφώνων, κλπ.). Επιπλέον, η Άδεια δεν αφορά στα 

παίγνια των οποίων το δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευσης έχει παραχωρηθεί 

στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.) μέχρι και 

την ημερομηνία της παρούσας. 
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Οι Υποψήφιοι δεν θα δεσμεύονται κατ’ ουδένα τρόπο από υφιστάμενες συμβάσεις ή 

συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή άλλες υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις που έχουν 

αναληφθεί από την Ελληνική Δημοκρατία ή τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του 

Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι σήμερα υπεύθυνη για τη λειτουργία και την 

εν γένει διαχείριση των Ελληνικών Λαχείων, έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους και 

δεν θα έχουν την υποχρέωση στα πλαίσια της Άδειας να χρησιμοποιήσουν το 

υφιστάμενο δίκτυο διανομής λαχείων ή οποιονδήποτε άλλο υφιστάμενο εργολάβο 

σχετικά με τη λειτουργία των λαχείων (π.χ. εκτύπωση, συντήρηση λογισμικού, 

ασφάλεια κλπ.). 

 

Η Άδεια θα χορηγηθεί ελεύθερη από κάθε υποχρέωση που αφορά στην υφιστάμενη 

τιτλοποίηση των εσόδων από τα Ελληνικά Λαχεία. 

 

Το Ταμείο σκοπεύει να περιλάβει στην Άδεια όλα τα δικαιώματα που αφορούν: 

(i) στα υφιστάμενα χαρακτηριζόμενα ως «παθητικά», παραδοσιακά ή 

βασιζόμενα σε κλήρωση λαχεία, δηλαδή τα λαχεία των οποίων οι λαχνοί 

είναι προ-αριθμημένοι και ο παίκτης δεν μπορεί να επιλέξει τους αριθμούς, 

αλλά αγοράζει το λαχνό και αναμένει την κλήρωση που θα καθορίσει εάν 

ο λαχνός είναι νικηφόρος. Τα λαχεία αυτά είναι το Εθνικό Λαχείο, το Λαϊκό 

Λαχείο και το Έκτακτο ή Ειδικό Λαχείο που κληρώνεται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (Ευρωπαϊκό Λαχείο) (εάν και 

όποτε επανενεργοποιηθεί), 

(ii) στο Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, ήτοι το λαχείο του οποίου το 

αποτέλεσμα προκαθορίζεται κατά την έκδοση του και αποκαλύπτεται από 

τον παίκτη χωρίς κλήρωση,  

(iii) στο ανενεργό σήμερα Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, του οποίου τα δώρα 

περιλαμβάνουν κατοικίες  

(iv) στο Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή Πρωτοχρονιάτικο 

Λαχείο που εκδίδεται μία φορά κάθε χρόνο. Ο ανάδοχος θα λειτουργεί το 

λαχείο αυτό έναντι διαχειριστικής αμοιβής, και 

(v) Κάθε μελλοντικό Κρατικό Λαχείο.  

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 846 του Αστικού Κώδικα, η σύσταση κάθε 

νέου λαχείου θα πρέπει να προβλέπεται από διάταξη νόμου.  

 

Η Άδεια δεν θα είναι μεταβιβάσιμη. 
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Οι εταιρείες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank EFG Equities 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής από κοινού «Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι»), Roland Berger 

Strategy Consultants, Allen & Overy LLP, Καρατζά & Συνεργάτες – Δικηγορική 

Εταιρεία και Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι – Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως 

σύμβουλοι του Ταμείου σε αυτή τη διαδικασία. 

 

1.2. Αντικείμενο και Διαδικασία 
Ο σκοπός της πρόσκλησης για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εφεξής 

«Πρόσκληση») είναι να προσελκύσει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από μέρη που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, η οποία θα διενεργηθεί σε 

δύο (2) φάσεις. 

 

Στην πρώτη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (εφεξής «Πρώτη Φάση»), η οποία 

διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, οι Υποψήφιοι θα 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία, 

υποβάλλοντας μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τα 

έγγραφα που περιγράφονται στην παράγραφο 3 κατωτέρω (εφεξής «Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος»).  

 

Ο σκοπός της Πρώτης Φάσης είναι να επιλεγούν Υποψήφιοι που διαθέτουν τη νομική, 

τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα που απαιτείται για τη συμμετοχή στη 

Διαγωνιστική Διαδικασία για τη χορήγηση της Άδειας. 

 

Η πλήρωση ή μη των προσόντων από κάθε Υποψήφιο για τη συμμετοχή του στη 

δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (εφεξής «Δεύτερη Φάση») θα 

αποφασιστεί από το Ταμείο με βάση τα κριτήρια και τους όρους που τίθενται στις 

παραγράφους 2 και 3 κατωτέρω. 

 

Μετά την κατά τα ανωτέρω  απόφαση, οι Υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγγράφως από 

τους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους για το εάν πληρούν τα κριτήρια ή όχι για να 

συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση. Οι Υποψήφιοι που θα αποκλειστούν θα 

ενημερωθούν και για το λόγο αποκλεισμού τους. 

 

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να 

υπογράψουν μια σύμβαση εμπιστευτικότητας (εφεξής «Σύμβαση 
Εμπιστευτικότητας»), μετά την υπογραφή της οποίας, οι Υποψήφιοι θα λάβουν 
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οδηγίες για την υποβολή της προσφοράς τους και περιγραφή της Δεύτερης Φάσης 

(εφεξής «Προκήρυξη»). 

 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, οι Υποψήφιοι που πληρούν 

τα προσόντα θα είναι οι «Συμμετέχοντες στη Δεύτερη Φάση» και θα έχουν το 

δικαίωμα μεταξύ άλλων να: 

• διενεργήσουν ενδελεχείς ελέγχους της υφιστάμενης κατάστασης των Ελληνικών 

Λαχείων, 

• υποβάλλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί των σχεδίων της Σύμβασης Χορήγησης 

Άδειας και της Σύμβασης Μεταβατικής Περιόδου (εφεξής «Συμβατικά Τεύχη»), και  

• να υποβάλλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. 

Τα ανωτέρω θα καθορισθούν λεπτομερώς στην  Προκήρυξη.  

 

Οι Συμμετέχοντες στη Δεύτερη Φάση θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δεσμευτική 

προσφορά που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναλυτικό Επιχειρηματικό Πλάνο 

(business plan) για τη λειτουργία των Ελληνικών Λαχείων, την οικονομική προσφορά 

τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται στην 

Προκήρυξη. 

 

Οι δηλώσεις που θα περιλαμβάνονται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και στα 

συνοδευτικά έγγραφα, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 κατωτέρω, θα 

δεσμεύουν τους Υποψηφίους μέχρι την ολοκλήρωση της Δεύτερης Φάσης.  

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Το Ταμείο επιθυμεί να προσελκύσει Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος από Υποψηφίους 

που έχουν εμπειρία στον τομέα των παιγνίων και που διαθέτουν επαρκή 

χρηματοοικονομική, τεχνική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα ώστε να 

διαχειριστούν με επιτυχία τα Ελληνικά Λαχεία. 

 
2.1. Γενικά Κριτήρια Προεπιλογής 
Νομικά πρόσωπα και συμπράξεις προσώπων που πληρούν όλες τις απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία.  

 

Οι Υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας 

μόνο μία Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, τα νομικά πρόσωπα 

μπορούν να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη μίας μόνο σύμπραξης. 
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Εξωχώριες (offshore) εταιρείες που εδρεύουν ή έχουν την καταστατική ή την 

πραγματική έδρα τους ή είναι εγκατεστημένες σε Μη Συνεργάσιμα Κράτη και Εδάφη, 

όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(νόμος 2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί από το νόμο 3842/2010) και 

περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση ΔΟΣ Α 1150236 ΕΞ2010 με ημερομηνία 

9 Νοεμβρίου 2010 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1805/2010), δεν μπορούν να 

συμμετέχουν μεμονωμένα στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Επίσης, οι εξωχώριες 

εταιρείες όπως ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο, δεν μπορούν να συμμετέχουν 

στη Διαγωνιστική Διαδικασία είτε ως μέλη σύμπραξης είτε ως εταίροι ή μέτοχοι 

νομικού προσώπου που είναι Υποψήφιος ή μέλος σύμπραξης.  

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν η εξωχώρια εταιρεία είναι μέτοχος 

(ακόμη και πλειοψηφών μέτοχος) Υποψηφίου ή μέλος σύμπραξης που είναι εταιρεία 

ιδρυθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(εφεξής «ΕΕ»), πλην της Ελλάδας, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής 

«ΕΟΧ») και έχουσα την καταστατική της έδρα, την κεντρική και διοικητική ή κύρια 

εγκατάστασή της εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 

 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που τίθενται σχετικά με την 

προσωπική τους κατάσταση, την εμπειρία τους σε σχέση με τη λειτουργία, 

κυκλοφορία, προβολή και διαχείριση λαχείων και την απαιτούμενη οικονομική τους 

κατάσταση ώστε να αναλάβουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως 

περιγράφονται κατωτέρω στις παραγράφους 2.2, 2.3 και 2.4. Σε περιπτώσεις 

συμπράξεων, τα κριτήρια της παραγράφου 2.3 πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 

από τον Επικεφαλής (Lead Member) της σύμπραξης.  

 

Εάν μια συνδεδεμένη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στον Κωδικοποιημένο Νόμο 

2190/1920, συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία μεμονωμένα ή ως μέλος 

σύμπραξης, μπορεί να βασιστεί στην τεχνική εμπειρία άλλων εταιρειών του ίδιου 

ομίλου υπό τον όρο ότι αυτή η εμπειρία θα αναφέρεται ξεχωριστά στις αναφερόμενες 

κατωτέρω δηλώσεις εμπειρίας.  

 

Επιπλέον, ο Υποψήφιος μπορεί να βασίζεται στην εμπειρία εταιρείας του ίδιου ομίλου 

εταιρειών μόνο εάν αποδείξει στο Ταμείο ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

απαραίτητους πόρους, υποβάλλοντας σχετική δεσμευτική επιστολή της αντίστοιχης 

εταιρείας του ομίλου που θα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της. 
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2.2. Χρηματοοικονομικά Κριτήρια Προεπιλογής 
Ο Υποψήφιος πρέπει να καταδείξει ότι τα κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη είχε: 

2.2.1 μέσο όρο ετήσιων ενοποιημένων εσόδων τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ,  

2.2.2 μέσο όρο ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, και  

2.2.3 μέσο όρο ενοποιημένου συνόλου ενεργητικού τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.  

 

Σε περιπτώσεις συμπράξεων, τα προαναφερόμενα χρηματοοικονομικά κριτήρια θα 

πρέπει να πληρούνται ως άθροισμα των σχετικών μεγεθών των μελών της 

σύμπραξης, σταθμισμένων με το ποσοστό συμμετοχής τους στη σύμπραξη, με βάση 

τον ακόλουθο τύπο: 

 

Χ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + … + (Nv x Pv),  όπου  

 

Ν είναι το σχετικό μέγεθος όπως ορίζεται στις υποπαραγράφους 2.2.1, 2.2.2 και 

2.2.3 για κάθε μέλος της σύμπραξης,  

 

Ρ είναι το ποσοστό συμμετοχής στη σύμπραξη του αντίστοιχου μέλους, και  

 

ν είναι ο αριθμός των μελών της σύμπραξης.  

 

Εάν μια συνδεδεμένη επιχείρηση συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία 

μεμονωμένα ή ως μέλος σύμπραξης, μπορεί να βασιστεί στην οικονομική δυνατότητα  

άλλων εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως εξειδικεύεται αμέσως κατωτέρω. 

 

• Εάν ο Υποψήφιος είναι μητρική εταιρεία μπορεί να βασιστεί στα 

χρηματοοικονομικά μεγέθη  των θυγατρικών της.  

• Εάν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική εταιρεία μπορεί να βασιστεί στα 

χρηματοοικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας μόνο εάν αποδείξει στο Ταμείο 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους, υποβάλλοντας σχετική 

δεσμευτική επιστολή της αντίστοιχης εταιρείας του ομίλου που θα επιβεβαιώνει τη 

δέσμευσή της να υποστηρίξει οικονομικά τη θυγατρική. 

 

Οι Υποψήφιοι δεν μπορούν να βασίζονται στην χρηματοοικονομική ικανότητα 

οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή υπεργολάβου για να αποδείξουν την 

εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων. 
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Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου, σε περιπτώσεις εταιρειών ιδιωτικού 

μετοχικού κεφαλαίου (private equity firms) ο υπολογισμός των κριτηρίων των 

υποπαραγράφων 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3 θα γίνεται με βάση όλες τις εταιρείες που 

διοικούνται ή λαμβάνουν καθοδήγηση από την ίδια εταιρεία ή τον ίδιο όμιλο εταιρειών 

ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Σε περίπτωση που ένας Υποψήφιος ή ένα μέλος σύμπραξης έχει συγχωνευθεί ή έχει 

εξαγοράσει επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, τα κριτήρια των 

υποπαραγράφων 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3 ανωτέρω μπορεί να πληρούνται επί τη βάσει 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που θα έχουν συνταχθεί με την παραδοχή 

ότι η εξαγορά ή συγχώνευση έλαβε χώρα στην αρχή της τριετούς περιόδου. 

 

2.3. Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής 
2.3.1 Ο Υποψήφιος (ή ο Επικεφαλής στην περίπτωση σύμπραξης) πρέπει να 

δηλώσει ότι κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη είχε αθροιστικά έσοδα από παίγνια 

και στοιχήματα σε επίπεδο ομίλου τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ.  

 

2.3.2 Ο Υποψήφιος (ή ο Επικεφαλής στην περίπτωση σύμπραξης) πρέπει να 

αποδείξει ότι σε επίπεδο ομίλου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος διαχειριζόταν 

δίκτυο διανομής με τουλάχιστον 3.000 σημεία πώλησης λειτουργίας παιγνίων και 

στοιχημάτων.  

 

Σε περίπτωση που ένας Υποψήφιος (ή ο Επικεφαλής στην περίπτωση σύμπραξης) 

έχει συγχωνευθεί ή έχει εξαγοράσει επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων ετών, τα κριτήρια των υποπαραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 ανωτέρω μπορεί 

να πληρούνται επί τη βάσει ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που θα 

συνταχθούν με την παραδοχή ότι η εξαγορά ή η συγχώνευση έλαβε χώρα στην αρχή 

της τριετούς περιόδου. 

 

Οι Υποψήφιοι δεν μπορούν να βασίζονται στην εμπειρία οποιουδήποτε άλλου τρίτου 

μέρους ή υπεργολάβου για να αποδείξουν την εκπλήρωση των τεχνικών κριτηρίων. 

 

2.4. Νομικά Κριτήρια Προεπιλογής 
Ο Υποψήφιος (ή σε περίπτωση σύμπραξης, κάθε μέλος της σύμπραξης) πρέπει να 

αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τα κριτήρια προεπιλογής που τίθενται στην 

παρούσα παράγραφο κατά το χρόνο υποβολής των δεσμευτικών  προσφορών .  
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2.4.1 Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ποινικά 

αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους διαγωγή, η δε διάπραξη 

μπορεί να διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος 

στη Διαγωνιστική Διαδικασία και συνεπώς θα αποκλειστούν. Επί ανωνύμων 

εταιρειών, το παρόν κριτήριο αποκλεισμού αφορά επίσης και στον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο με βάση το καταστατικό του 

νομικού προσώπου ή ισοδύναμο έγγραφο. Επί άλλων τύπων νομικών προσώπων, 

το ανωτέρω κριτήριο αποκλεισμού αφορά στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νομίμους 

εκπροσώπους του νομικού προσώπου. Τα αδικήματα που σχετίζονται με την 

επαγγελματική διαγωγή περιλαμβάνουν (μη περιοριστικά) την υπεξαίρεση, εκβίαση, 

πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία και επιπλέον: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 

1 της Κοινής Δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  

• δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 

98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και  

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της 

εκμετάλλευσης  του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες. 

 

2.4.2 Επιπλέον, οι Υποψήφιοι αποκλείονται: 

(α) αν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή από την 

ελληνική νομοθεσία,  

 

(β) εάν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,  

 

(γ) εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένοι ή την ελληνική νομοθεσία, 
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(δ) εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή 

την ελληνική νομοθεσία και 

 

(ε) εάν είναι ένοχοι ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής απαιτούμενων 

πληροφοριών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την 

ελληνική νομοθεσία. 

 

2.5 Διαγωνιζόμενες Συμπράξεις 
Για τους σκοπούς συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία και για την επακόλουθη 

σύναψη των σχετικών συμβάσεων οι Υποψήφιοι μπορούν να σχηματίσουν 

διαγωνιζόμενη σύμπραξη. 

 

2.5.1 Αποκλειστικότητα  
Κάθε Υποψήφιος (νομικό πρόσωπο ή όμιλος υπό την έννοια του άρθρου 42ε του 

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει) μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Ένα μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης δεν μπορεί να 

συμμετέχει σε άλλη διαγωνιζόμενη σύμπραξη ούτε μπορεί ένα μέλος διαγωνιζόμενης 

σύμπραξης να υποβάλλει ξεχωριστή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως μεμονωμένος 

Υποψήφιος. Τυχόν παραβίαση του ανωτέρω όρου θα οδηγήσει στον άμεσο 

αποκλεισμό όλων των διαγωνιζόμενων συμπράξεων που έχουν κοινό μέλος καθώς 

και των Υποψηφίων που εμπλέκονται.  

 

2.5.2 Διορισμοί μελών 
Σε περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από σύμπραξη, η σύμπραξη 

πρέπει να ορίσει ένα από τα μέλη της ως επικεφαλής (εφεξής «Επικεφαλής»), το δε 

μέλος αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στη σύμπραξη και, εάν η σύμπραξη κηρυχθεί 

ανάδοχος, θα πρέπει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ειδικού 

Σκοπού με ποσοστό 33,34% τουλάχιστον. Ο Επικεφαλής πρέπει να είναι το μέλος 

της σύμπραξης που κατ’ ελάχιστον πληροί μόνος του τα κριτήρια συμμετοχής που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.3 ανωτέρω και πρέπει να του ανατεθεί ο έλεγχος 

της  Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Πιο συγκεκριμένα, επί τη βάσει συμφωνιών μεταξύ 

των μετόχων ή επί τη βάσει προτεινόμενων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας 

Ειδικού Σκοπού πρέπει να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο Επικεφαλής ελέγχει τα 

λειτουργικά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας 

Ειδικού Σκοπού, διορίζοντας την κύρια ομάδα διοίκησης (π.χ. CMO, CEO, COO). 
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Ο Επικεφαλής, όπως εκπροσωπείται στη Διαγωνιστική Διαδικασία, πρέπει να είναι 

νόμιμα εξουσιοδοτημένος από τα λοιπά μέλη της σύμπραξης ώστε να εκπροσωπεί 

τη σύμπραξη ενώπιον του Ταμείου.  

 

2.5.3 Συμφωνία Μελών  Σύμπραξης 
Η Προκήρυξη θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συμφωνία των 

μελών της σύμπραξης.  

 

Όλα τα μέλη της σύμπραξης θα ευθύνονται ατομικά έναντι του Ταμείου για τη 

συμμόρφωσή τους με τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Μη συμμόρφωση 

από οποιοδήποτε μέλος της σύμπραξης μπορεί επιπλέον να οδηγήσει στην 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της σύμπραξης. 

 

2.5.4 Μεταβολές στις συμπράξεις 
Ουδεμία αλλαγή στη σύνθεση της σύμπραξης (είτε με έξοδο υφιστάμενων μελών είτε 

με είσοδο νέων μελών) επιτρέπεται μετά την υποβολή της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και μέχρι την 

υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, τα μέλη της σύμπραξης μπορούν να 

μεταβιβάζουν μέρος αλλά όχι το σύνολο της συμμετοχής τους σε άλλα μέλη της ίδιας 

σύμπραξης μετά από έγγραφη ενημέρωση του Ταμείου, υπό τον όρο ότι: (i) τα μέλη 

αυτά παραμένουν μέλη της σύμπραξης, (ii) ο Επικεφαλής διατηρεί ποσοστό 

συμμετοχής στη σύμπραξη τουλάχιστον 33,34%, και (iii) μετά την ως άνω 

μεταβίβαση μέρους του ποσοστού συμμετοχής, η σύμπραξη συνεχίζει να πληροί τα 

κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 2.2 ανωτέρω λαμβανομένων υπόψη των 

αναθεωρημένων ποσοστών συμμετοχής.  

 

Ο Επικεφαλής σύμπραξης δεν μπορεί να αλλάξει μετά την υποβολή της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

Τα Μέλη της σύμπραξης, που θα αναδειχθεί πλειοδότης, μπορούν να μεταβιβάζουν 

τις μετοχές τους κατά τη διάρκεια της Άδειας, υπό τον όρο ότι ο Επικεφαλής θα 

διατηρεί ανά πάσα στιγμή ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

Ειδικού Σκοπού τουλάχιστον 33,34%.  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα ή στην 

αγγλική γλώσσα συνοδευόμενη από ελληνική μετάφραση, όπως προβλέπεται στην 



 12 

παράγραφο 3.2.1 κατωτέρω. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπογραφεί 

από το νόμιμο εκπρόσωπο (ή τους νομίμους εκπροσώπους) ή άλλο ειδικώς 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (ή εκπροσώπους) κάθε Υποψήφιου ή μέλους μιας 

σύμπραξης και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα, με τη μορφή και τη σειρά 

που περιγράφονται κατωτέρω: 

 
3.1 Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 

Δηλώσεις σχετικά με την προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων 
• Επωνυμία του Υποψηφίου, διεύθυνση και έδρα, αριθμοί τηλεφώνου και 

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

(εάν υπάρχει). 

 

• Λεπτομέρειες για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων διοίκησης 

/ εταιρικών οργάνων του Υποψηφίου. 

 

• Σε περίπτωση σύμπραξης, τα ονόματα όλων των μελών της σύμπραξης και τις 

αντίστοιχες έδρες, υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου 

διοίκησης / εταιρικού οργάνου καθώς και το προτεινόμενο αντίστοιχο ποσοστό 

συμμετοχής τους σε αυτήν.  

 

• Δήλωση σχετικά με τον διορισμό αντικλήτου. Η δήλωση αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του αντικλήτου (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική 

διεύθυνση, αριθμό φαξ και αριθμούς τηλεφώνου γραφείου, οικίας και κινητό), μαζί με 

έναν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των οικονομικών, νομικών και 

άλλων επαγγελματικών συμβούλων, που ο Υποψήφιος ήδη χρησιμοποιεί ή 

προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 

 

Δηλώσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του Υποψηφίου και την 
εμπειρία του στη λειτουργία και διαχείριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με παίγνια 
• Περιγραφή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Υποψηφίου που σχετίζονται 

με παίγνια. 

 

• Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.2 

 

• Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.3 
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Δηλώσεις σχετικά με τη στρατηγική λογική των Υποψηφίων 
• Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής λογικής του Υποψηφίου για την επένδυση 

αυτή. 

 

Απαλλαγές και γενικές δηλώσεις 
• Δήλωση ότι ο Υποψήφιος έχει πλήρη επίγνωση της Πρόσκλησης και αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

 

• Δήλωση ότι ο Υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και ότι 

δεν υπάρχουν εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί 

περιορισμοί που εμποδίζουν τον Υποψήφιο από την υποβολή της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και/ή την εκτέλεση της Σύμβασης Χορήγησης Άδειας. 

 

• Δήλωση ότι η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνεται με αποκλειστική 

ευθύνη και έξοδα του Υποψηφίου και ότι η συμμετοχή του ως εκ τούτου δεν 

θεμελιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση από το Ταμείο. 

 

• Αναγνώριση ότι η απόρριψη μιας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί 

δικαίωμα αποζημίωσης για τον Υποψήφιο. 

 

3.2 Συνοδευτικά έγγραφα 
 
3.2.1 Μορφή των εγγράφων 
Οι απαιτούμενες μεταφράσεις στα ελληνικά, όπως προβλέπεται στο σημείο 3.2.2 

παρακάτω, θα πρέπει να είναι επίσημες και υπογεγραμμένες από οποιαδήποτε 

αρμόδια αρχή ή από Έλληνα δικηγόρο. Εάν συνοδευτικό έγγραφο υπογράφεται ή 

είναι πιστοποιημένο από μη ελληνική δημόσια αρχή, αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται 

με επισημείωση (apostilled). 

 

3.2.2 Υπεύθυνες δηλώσεις 
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

- Μια δήλωση, μεταφρασμένη στα ελληνικά από το νόμιμο εκπρόσωπο (ή τους 

νομίμους εκπροσώπους) του Υποψηφίου ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο (ή εκπροσώπους), με την οποία θα δηλώνεται ότι (i) ο Υποψήφιος με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή του αρμοδίου διευθυντή του αποφάσισε τη 

συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία 
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αυτής της απόφασης, (ii) ο Υποψήφιος καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος (ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι) του δεν εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2.4 της παρούσας Πρόσκλησης και (iii) ο 

Υποψήφιος πληροί τα Γενικά, Χρηματοοικονομικά και Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής 

που αναφέρονται ανωτέρω στα σημεία 2.1, 2.2 και 2.3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση 

σύμπραξης, η υπό στοιχεία (iii) δήλωση ανωτέρω θα γίνεται μόνο από τον 

Επικεφαλής της σύμπραξης και θα αφορά στη σύμπραξη. Αυτή η δήλωση δεν θα 

πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη από είκοσι (20) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Υπόδειγμα της εν λόγω 

δήλωσης επισυνάπτεται στην παρούσα, ως παράρτημα Ι . 

 

- Απόφαση ή απόσπασμα απόφασης του αρμόδιου κατά το καταστατικό οργάνου ή 

του διευθυντή του Υποψηφίου, μεταφρασμένη στα ελληνικά, σχετικά με την έγκριση 

της συμμετοχής του Υποψηφίου στη Διαγωνιστική Διαδικασία και τον διορισμό του 

αντικλήτου. Σε περιπτώσεις συμπράξεων, πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στην ως 

άνω απόφαση το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην σύμπραξη και η 

εξουσιοδότηση προς τον Επικεφαλής. 

 

- Επιστολή από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε ένα 

τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας & Ανάπτυξης (εφεξής «ΟΟΣΑ»), μεταφρασμένη στα ελληνικά, που να 

επιβεβαιώνει τη φερεγγυότητα και τη συνολική οικονομική κατάσταση του Υποψηφίου. 

 

Αν τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν υποβληθούν εντός της τιθέμενης προθεσμίας, ο 

Υποψήφιος θα αποκλείεται χωρίς δικαίωμα ένστασης ή προσφυγής. 

 

3.2.3 Οικονομικές Καταστάσεις 
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, τα  

ακόλουθα  έγγραφα: 

- Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών 

ετών, ελεγμένες από διεθνή ελεγκτική εταιρεία. Εάν ο Υποψήφιος είναι μητρική 

εταιρεία, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθούν 

(στο βαθμό που αυτές απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία). Εάν ο 

Υποψήφιος είναι θυγατρική εταιρεία και βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα της 

μητρικής του για την πλήρωση των οικονομικών κριτηρίων, ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθούν. Εάν ο Υποψήφιος είναι θυγατρική 

εταιρεία που δεν βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα της μητρικής του για την 
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πλήρωση των οικονομικών κριτηρίων, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα 

πρέπει επίσης να υποβληθούν για σκοπούς πληροφόρησης. Για Υποψηφίους 

εισηγμένους σε χρηματιστήριο κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ, θα υποβληθούν 

ετήσια χρηματιστηριακά δελτία των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών. 

- Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που θα στηρίξει την ισχυρή, φερέγγυα 

και αξιόπιστη γενική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Υποψηφίου. 

 

3.2.4 Γενικά 
Σε περίπτωση συμπράξεων, τα έγγραφα που προβλέπονται στις παραγράφους 3.1 

και 3.2 (επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συνοδευτικά έγγραφα), θα πρέπει 

να παρέχονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο / μέλος της σύμπραξης, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο, και το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε 

μέλους στη σύμπραξη πρέπει να αναφέρεται.  

 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες με τη 

μορφή που περιγράφεται ανωτέρω, καθώς μόνο οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι 

παρέχουν προσηκόντως όλες τις πληροφορίες που ζητούνται ανωτέρω θα επιλεγούν 

για να συμπεριληφθούν στη Δεύτερη Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

 

3.3 Καταληκτική ημερομηνία και υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Οι Υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα 

πρέπει να υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω, το αργότερο μέχρι τις 17:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στις 29 

Νοεμβρίου 2011, αυτοπρόσωπα ή μέσω ταχυδρομείου, στα γραφεία της Eurobank 

EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., οδός Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα, 

Ελλάδα, υπόψη κου Απόστολου Καζάκου και κας Χαράς Κουκουτσάκη. Η έγκαιρη 

υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα βεβαιωθεί από συμβολαιογράφο. 

 

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα έγγραφα (επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

συνοδευτικά έγγραφα) πρέπει να υποβληθούν τόσο σε έντυπη όσο και σε 

ηλεκτρονική μορφή, αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. CD-

ROM, DVD ή USB stick) και σε εύκολα προσβάσιμη μορφή. 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που θα υποβληθεί μετά τις 17:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) της 

29ης Νοεμβρίου 2011, δεν θα γίνεται δεκτή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση από 

ατύχημα ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία 

για την καθυστερημένη λήψη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση 
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εκπρόθεσμης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος θα επιστραφεί χωρίς να αποσφραγισθεί. 

 

Οι Υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για διευκρινίσεις σχετικά με την 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με φαξ, ταχυδρομείο ή e-mail μέχρι τις 17:00 μ.μ. (ώρα 

Ελλάδος) στις 15 Νοεμβρίου 2011. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να απευθύνονται 

στους:  

 

κ. Στέφανο Παπαπαναγιώτου κ. Απόστολο Καζάκο 

Διευθυντή Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο 

Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ 

τηλ:+44 20 7888 6674 τηλ: +30 210 3720 070 

φαξ: +44 20 7943 8877 φαξ:+30 210 3720 083  

Email: stefanos.papapanagiotou@credit-

suisse.com 

Email: akazakos@eurobankequities.gr 

 

Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες www.minfin.gr και www.hradf.com.  

 

 Οι Υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς για το εάν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν 

στη Δεύτερη Φάση. 

 

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Η συμμετοχή των Υποψηφίων στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα σημαίνει την εκ 

μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

 

Το Ταμείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους Υποψήφιους διευκρινίσεις 

και / ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με έγγραφα που έχουν ήδη 

υποβληθεί προσηκόντως. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί από το Ταμείο και αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη του, απευθύνεται δε μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να 

κοινοποιηθεί κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία. Δεν συνιστά προσφορά και, στο 

βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Ταμείο και οι σύμβουλοί του δεν 

αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτή.  

 

Συγκεκριμένα: 
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Αν και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν συνταχθεί με καλή 

πίστη, δεν είναι ολοκληρωμένες και δεν έχουν ανεξάρτητα επαληθευθεί από το 

Ταμείο ή τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών Credit Suisse 

Securities (Europe) Limited, Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Roland Berger 

Strategy Consultants, Allen & Overy LLP, Καρατζά & Συνεργάτες – Δικηγορική 

Εταιρία και Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι – Δικηγορική Εταιρεία. 

 

Καμία παράσταση γεγονότος, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή δεν δίδεται ούτε 

πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα του 

παρόντος εγγράφου. 

 

Δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από το Ταμείο ή τους συμβούλους 

του ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή συνεργάτη του Ταμείου ή 

των συμβούλων του καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε λάθος ή 

ανακρίβεια ή παράλειψη στο παρόν έγγραφο. 

 

Καμία εγγύηση, παράσταση γεγονότος ή όρος οποιασδήποτε σύμβασης του Ταμείου 

ή οποιουδήποτε από τους συμβούλους του με οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν μπορεί 

να θεμελιωθεί σε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. 

 

Αυτό το έγγραφο δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε 

επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταμείο ή οποιονδήποτε από 

τους συμβούλους του και δεν συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών από το 

Ταμείο ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του. Κάθε πρόσωπο στο οποίο 

καθίσταται διαθέσιμο το έγγραφο πρέπει να κάνει τη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση 

αυτού του εγγράφου μετά την διενέργεια τέτοιας έρευνας και τη λήψη τέτοιων 

επαγγελματικών συμβουλών, όπως αυτό κρίνει αναγκαίο. 

 

Η έκδοση του παρόντος εγγράφου σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το Ταμείο να 

χορηγήσει την Άδεια, σύμφωνα με τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Το Ταμείο διατηρεί το 

δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, να αναβάλει ή να τερματίσει τη Διαγωνιστική 

Διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να απορρίψει οποιαδήποτε ή όλες τις 

Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και να τερματίσει την επικοινωνία με κάποιους ή όλους 

τους Υποψήφιους ανά πάσα στιγμή. Τίποτα σε αυτό το έγγραφο δεν θα πρέπει να 

ερμηνεύεται ως δέσμευση από το Ταμείο για χορήγηση Άδειας σε Υποψήφιο. 
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Καθιστώντας αυτό το έγγραφο διαθέσιμο, το Ταμείο και οι σύμβουλοι του δεν 

αναλαμβάνουν ουδεμία υποχρέωση να παρέχουν στους Υποψήφιους πρόσβαση σε 

οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή να επικαιροποιήσουν το έγγραφο ή να 

διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες σε αυτό που μπορεί να καταστούν εμφανείς. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, οι σύμβουλοι του Ταμείου ενεργούν 

αποκλειστικά ως σύμβουλοι έναντι του Ταμείου και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι 

οποιουδήποτε άλλου εκτός από το Ταμείο για το έργο που πραγματοποιήθηκε από 

αυτούς σε σχέση με το παρόν έγγραφο. Ούτε το Ταμείο ούτε οι σύμβουλοι του, θα 

ευθύνονται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή ενδέχεται 

να πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε Υποψήφιο ή κάποιον άλλο παραλήπτη 

του εγγράφου αυτού σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία. 

 

Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, απαντήσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις 

σχετικά με το έγγραφο αυτό και/ή τη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνονται με ευθύνη των 

Υποψηφίων. 

 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία που ισχύει για τα 

στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και το φορολογικό καθεστώς μπορεί να 

αλλάξουν. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και των ευρωπαϊκών 

συνθηκών σχετικά με τα στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και τη φορολογία 

μπορεί επίσης να αλλάξει.  

 

Η Πρόσκληση αυτή δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αποθηκευθεί σε 

οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 

του Ταμείου, εκτός από τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για την 

προετοιμασία απάντησης στην Πρόσκληση αυτή. 

 

Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου μετά 

την παραλαβή τους από το Ταμείο. 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. 

 

Το Ταμείο μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχει 

απαντώντας σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών 

εξαιρέσεων. 
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Το Ταμείο μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες ή / και 

έγγραφα σχετικά με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στα 

πλαίσια των εξουσιών και προνομίων του τελευταίου ή στα πλαίσια των νόμιμων 

λειτουργιών των στελεχών του, και επίσης σε δικαστήριο κατά τη διάρκεια δικαστικής 

διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή φορέα σε σχέση με την εκπλήρωση 

των θεσμοθετημένων λειτουργιών του. 

 

Τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε 

σχέση με τις διαφορές που προκύπτουν από το έγγραφο αυτό και εφαρμοστέο θα 

είναι το ελληνικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣ(1): ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1. [   ] (αναφέρεται το όνομα της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος σύμπραξης) με 
την από [       ]  απόφαση [    ]   (αναφέρεται η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου) 
αποφάσισε τη συμμετοχή και την υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 1η Νοεμβρίου 2011 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση»), η οποία έχει 
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ 
και του Υπουργείου Οικονομικών, για τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας για την 
παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των Ελληνικών 
Λαχείων για 12 έτη.  Προς απόδειξη των ανωτέρω  επισυνάπτεται στην παρούσα 
δήλωση η από [   ] απόφαση [  ] (αναφέρεται το αρμόδιο εταιρικό όργανο).  
2. Ούτε εγώ ούτε [   ] (αναφέρεται το όνομα της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος 
σύμπραξης) εμπίπτουμε στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στην  
παράγραφο 2.4.1 της Πρόσκλησης(3).  
3. Ο [       ] (αναφέρεται το όνομα της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος σύμπραξης) 
δεν εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.2 
της Πρόσκλησης.  
4. Ο [     ] (αναφέρεται το όνομα της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή ως μέλος σύμπραξης) 
πληροί τα Γενικά, Χρηματοοικονομικά και Τεχνικά Κριτήρια Προεπιλογής που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2, και 2.3 της Πρόκλησης.  
5. Ειδικότερα, αναφορικά με τα κριτήρια των παραγράφων 2.2 και 2.3 της 
Πρόσκλησης ο [   ]  (αναφέρεται το όνομα της εταιρείας που συμμετέχει μεμονωμένα ή η 
σύμπραξη ) πληροί τα κριτήρια αυτά ως ακολούθως(4):  
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 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)  

2.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 
2.2.1.   
2.2.2.   
2.2.3.   
2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 
2.3.1.   
2.3.2.   
 
Σε περιπτώσεις συμπράξεων, οι ακόλουθοι πίνακες θα πρέπει χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να καταδεικνύεται ότι πληρούνται τα προαναφερόμενα κριτήρια των 
παραγράφων 2.2 και 2.3 της Πρόκλησης. 
 
Τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια για τις συμπράξεις θα πρέπει να πληρούνται ως 
άθροισμα των σχετικών μεγεθών των μελών της σύμπραξης, σταθμισμένων με το 
ποσοστό συμμετοχής τους στη σύμπραξη, με βάση τον ακόλουθο τύπο:  
 
Χ = (N1 x P1) + (N2 x P2) + … + (Nv x Pv),  όπου  
 
Ν είναι το σχετικό μέγεθος όπως ορίζεται στις υποπαραγράφους 2.2.1, 2.2.2 και 
2.2.3 για κάθε μέλος της σύμπραξης,  
Ρ είναι το ποσοστό συμμετοχής στη σύμπραξη του αντίστοιχου μέλους, και 
 ν είναι ο αριθμός των μελών της σύμπραξης. 
 

 
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) 
2.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ  

P1% N1 P1% x N1  
P2% N2 P2% x N2  
… … …  
Pv% Nv Pv% x Nv  

2.2.1 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΆΘΡΟΙΣΜΑ 

 

P1% N1 P1% x N1  
P2% N2 P2% x N2  
… … …  
Pv% Nv Pv% x Nv  

2.2.2 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΆΘΡΟΙΣΜΑ 

 

P1% N1 P1% x N1  
P2% N2 P2% x N2  
… … …  
Pv% Nv Pv% x Nv  

2.2.3 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΆΘΡΟΙΣΜΑ 

 

2.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΦ’ ΕΑΥΤΟΥ) 
 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ) 
2.3.1.   
2.3.2.   
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   Ο – Η Δηλών . 

 
(Υπογραφή)(5) 

(1) Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.  
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(3) Για τις ανώνυμες εταιρείες, η δήλωση αυτή αφορά τον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο με βάση το καταστατικό του νομικού προσώπου 
ή ισοδύναμο έγγραφο. Επί άλλων τύπων νομικών προσώπων, η δήλωση αυτή αφορά το 
νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νομίμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου. 
(4) Σε περίπτωση συμπράξεων οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται μόνο από τον Επικεφαλής 
της σύμπραξης.  
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω σελίδα και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
 
 
 
 
 


