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ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022 

 

Απαντήσεις επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που έχουν υποβληθεί από Ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και 

εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 

Ιανουαρίου 2022 («Πρόσκληση»).  

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στo παρόν θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην 

Πρόσκληση. 
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 Παραπομπή 

σε όρο της 

Πρόσκλησης 

Ερώτηση Απάντηση 

54  

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 5 διευκρίνισης του Ταμείου όπως δημοσιεύτηκε (στην από 

18.03.2022 λίστα απαντήσεων) την 21.03.2022, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η 

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οι αποφάσεις/εξουσιοδοτήσεις των αρμόδιων 

οργάνων/προσώπων των υποψηφίων επιτρέπεται να υπογράφονται με χρήση 

εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014». 

Επιτρέπεται η υπογραφή της Επιστολής 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και 

των αποφάσεων/εξουσιοδοτήσεων των 

αρμοδίων οργάνων/προσώπων του 

Ενδιαφερομένου, με χρήση εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στη δοθείσα απάντηση επί 

της υπ’ αριθ. 5 ερώτησης.  

55  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι για τις ανώνυμες εταιρείες η υποχρέωση υποβολής 

Παραρτήματος Ε αφορά μόνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του ΔΣ και τους 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για τον υπόψη διαγωνισμό. 

Παρακαλούμε δείτε τη δοθείσα απάντηση 

στην υπ’ αριθ. 21 ερώτηση, όπως εν 

προκειμένω διευκρινίζεται. 

Συγκεκριμένα, στις ανώνυμες εταιρείες η 

εν λόγω υποχρέωση καταλαμβάνει τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και 
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εκπροσώπησης της εταιρείας.  

56  

Στην παράγραφο 1 του Τεύχους Τροποποιήσεων και συγκεκριμένα με την (vi) 

υποπαράγραφο αυτού τροποποιείται η παράγραφο 10.6 (i) (2) της Πρόσκλησης. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το διάστημα «εντός τριών (3) μηνών πριν από την 

ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...», έχει εφαρμογή στην ημερομηνία 

έκδοσης των εκθέσεων των ελεγκτών ή των αντίστοιχων πιστοποιήσεων ελεγκτών και όχι 

στην ημερομηνία έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων. 

Η τιθέμενη στον όρο 10.6 (i) (2) 

προθεσμία αφορά τυχόν 

προσκομισθείσες εκθέσεις ελεγκτών ή 

αντίστοιχων πιστοποιήσεων ελεγκτών και 

όχι τις οικονομικές καταστάσεις.    

57  

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν στο ηλεκτρονικό αντίγραφο της υποβολής (παρ. 11.4 ), οι 

υπογεγραμμένες με εγκεκριμμένη ηλεκτρονική υπογραφή (σύμφωνα με την απάντηση 5γ 

του από (*) Μαρτίου 2022  τεύχους Διευκρινίσεων) Υπεύθυνες δηλώσεις που θα 

συμπεριλαμβάνονται, θα είναι το σκαναρισμένο αντίγραφο της υπογεγραμμένης ως άνω 

Δήλωσης που θα φέρει την επικύρωση από Διοικητική Αρχή ή από Δικηγόρο ή το ίδιο το 

ψηφιακό αρχείο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο (χωρίς δηλ την επικύρωση). 

Στον απαιτούμενο από τον όρο 11.4 της 

Πρόσκλησης ηλεκτρονικό φάκελο, οι 

Ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

προσκομίσουν, κατά τη διακριτική τους 

ευχέρεια, είτε το πρωτότυπο ψηφιακό 

αρχείο, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά 

τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014, είτε το σαρωμένο αντίγραφο 

αυτού που φέρει επικύρωση από 

οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή 

δικηγόρο, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 15 ν. 4727/2020 και την ΥΑ 

32256/2021 (ΦΕΚ Β’ 4651/8.10.2021).  

58  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα φέρουν 

εγκεκριμμένη ηλεκτρονική υπογραφή (σύμφωνα με την απάντηση 5γ του από (*) Μαρτίου 

2022  τεύχους Διευκρινίσεων) δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση γνησίου υπογραφής από 

συμβολαιογράφο και συνεπώς ούτε Apostille. Αρκεί μόνο για την έγχαρτη υποβολή τους, 

να φέρουν επικύρωση από Διοικητική Αρχή ή από Δικηγόρο κατά τα αναφερόμενα στην 

απάντηση 5γ του από (*) Μαρτίου 2022 τεύχους Διευκρινίσεων. 

Αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα, τα οποία 

έχουν υπογραφή με χρήση εγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014,  υποβάλλονται σε έγχαρτη 

μορφή με επικύρωση από οποιαδήποτε 

διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Σε 
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περίπτωση που η ως άνω επικύρωση 

έχει τεθεί από αλλοδαπή αρχή, τότε θα 

πρέπει να τεθεί και Επισημείωση 

(«Apostille»), σύμφωνα με τη Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961 (η οποία 

κυρώθηκε με τον ν. 1497/84, ΦΕΚ Α΄ 

188). 

59  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, ο ορισμός Κοινού 

Εκπροσώπου σύμφωνα με την παράγραφο 10.4.(i), σε ότι αφορά τις ημεδαπές ανώνυμες 

εταιρείες/μέλη, μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ειδικής μνείας στην Απόφαση της παρ. 10.5.iii 

(της οποίας το αντίγραφο θα φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής ή εγκεκριμμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή από το αρμόδιο πρόσωπο), χωρίς επιπρόσθετα να είναι 

υποχρεωτική συμβολαιογραφική πράξη ορισμού του.   

Παρακαλούμε δείτε τη δοθείσα απάντηση 

στην υπ’ αριθ. 22 ερώτηση. 

60  

Σε περίπτωση που ορισμένο επενδυτικό κεφάλαιο (fund) μέλος Ένωσης Προσώπων 

εμπίπτει επί τη βάσει εφαρμοστέων σε αυτό εθνικών νομοθετικών διατάξεων δημοσίας 

τάξεως σε απαγόρευση ανάληψης από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης με τα λοιπά μέλη 

της Ένωσης έναντι του Ταμείου για τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του Διαγωνισμού 

σε όλη τη διάρκειά του σύμφωνα με τον όρο 5.2 της Πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιώσετε ότι η οικεία αναφορά της παρ. 1. (iv) του Παραρτήματος Δ/ Υποδείγματος 

Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύναται να απαλειφθεί. Στην περίπτωση αυτή, 

παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η εν λόγω παράλειψη δύναται να υποκατασταθεί 

από Υπεύθυνη Δήλωση του/-ων άλλου/-ων μέλους/μελών που δεν καταλαμβάνεται /-ονται 

από την εν λόγω απαγόρευση προς το Ταμείο, ότι αναλαμβάνουν αυτά την πλήρη ευθύνη 

έναντι του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τον όρο 5.2 της Πρόσκλησης ενόψει επιτυχούς 

συμμετοχής σε Ένωση με το επενδυτικό κεφάλαιο (fund) το οποίο εμπίπτει στην ως άνω 

αναφερόμενη απαγόρευση. 

Κατά τον όρο 5.2 της Πρόσκλησης, το 

σύνολο των μελών της Ένωσης 

Προσώπων ευθύνονται από κοινού και εις 

ολόκληρον έναντι του Ταμείου, δίχως να 

είναι επιτρεπτή η όποια παρέκκλιση από 

τη γενική αυτή αρχή.  
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61  

Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 9.2 που αναφέρει «Σημειώνεται ότι την εμπειρία 

αυτή μπορεί να την επικαλεστεί και ένας Προεπιλεγείς Επενδυτής (ή σε περίπτωση Ένωσης 

Προσώπων, μέλος της Ένωσης Προσώπων) με άμεση ή έμμεση (μέσω 100% ανήκουσας 

θυγατρικής) συμμετοχή, με ποσοστό τουλάχιστον 10% και για χρονική περίοδο τουλάχιστον 

δύο (2) συνεχών ετών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την 

υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή σε 

κοινοπραξία/Ένωση Προσώπων, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης Παρόμοιας Υποδομής Αυτοκινητοδρόμου.», 

ζητείται διευκρίνιση: 

α) Εάν υπάρχει μια κατά 100% εμμέσως θυγατρική ενός εκ των μελών της Ένωσης 

Προσώπων του Προεπιλεγέντος Επενδυτή, που έχει την Τεχνική Ικανότητα, αυτή θεωρείται 

τρίτο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 9.4; 

β) Στην περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, προκύπτει επιπλέον και το εξής 

ερώτημα: 

Μπορεί ο Παραχωρησιούχος που θα συσταθεί από την Ένωση Προσώπων να αναθέσει 

υπεργολαβικά τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου σε μία εταιρεία D με έδρα την 

Ελλάδα η οποία θα συσταθεί από την αμέσως100% θυγατρική Β του μέλους της Ένωσης 

και θα φέρει την τεχνική ικανότητα της εμμέσως θυγατρικής C?  

α) Η αναφερόμενη στον όρο 9.2 της 

Πρόσκλησης θυγατρική δε θεωρείται τρίτο 

πρόσωπο στο οποίο στηρίζεται ένας 

Προεπιλογείς Επενδυτής.  

β) Ειδικότερα θέματα που αφορούν 

λειτουργία και συντήρηση της Αττικής 

Οδού θα προσδιοριστούν στη Β΄ Φάση 

του Διαγωνισμού. 
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