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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1

Η εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ»)
αποτελεί ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με το ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152). Το σύνολο
του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει κατά κυριότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε με
τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94). Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του ν. 3986/2011
(άρθρο 1 παράγραφος 1), το ΤΑΙΠΕΔ έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων, τα οποία μεταβιβάζονται σε
αυτό προς αξιοποίηση κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

1.2

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 195/27.10.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2501/4.11.2011) μεταβιβάστηκαν
και περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Ελληνικού
Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης
του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος
κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου
αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄
179), για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της
υπόγειας αποθήκευσης (εφεξής «Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου Νοτίου
Καβάλας» ή «ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας»).

1.3

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και
εκμετάλλευσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας καθορίζονται περαιτέρω από την υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 847/13.03.2020), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
το άρθρο 93 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

1.4

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, το ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει της από 5 Ιουνίου 2020
απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προχωρεί στην προκήρυξη διεθνούς
διαγωνισμού δύο (2) σταδίων (φάσεων) ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α΄ 148), για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της
χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας για χρονική περίοδο
έως πενήντα (50) έτη κατ’ ανώτατο όριο μετά την αδειοδότηση του Έργου (ο
«Διαγωνισμός»). Η ακριβής διάρκεια και οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης θα
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εξειδικευθούν στο Τελικό Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης που θα τεθεί υπόψη των
Προεπιλεγέντων Επενδυτών κατά τη Β΄ Φάση Διαγωνισμού ενόψει της υποβολής των
Δεσμευτικών Προσφορών τους.
1.5

Ο Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016 και της
Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης
Φεβρουαρίου 2014 (EE L 94).

1.6

Ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τον Διαγωνισμό και τη Σύμβαση
Παραχώρησης ενεργούν οι PriceWaterhouseCoopers Business Solutions S.A.
(Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος), ΡΟΚΑΣ Δικηγορική Εταιρία (Νομικός Σύμβουλος) και
SEAL ENERGY Pty Ltd (Τεχνικός Σύμβουλος).

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι παρακάτω όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες στο παρόν έγγραφο, εκτός αν άλλως
απαιτείται από το περιεχόμενό του:
Άδεια ΑΣΦΑ είναι η άδεια με την οποία παρέχεται στον αδειούχο δικαίωμα
κατασκευής και χρήσης ΑΣΦΑ, χορηγείται δε με απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄
3430/17.08.2018).

Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ είναι η άδεια με την οποία παρέχεται στον αδειούχο
δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ΑΣΦΑ, χορηγείται δε με απόφαση της ΡΑΕ
σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
(ΦΕΚ Β΄ 3430/17.08.2018).

ΑΣΦΑ είναι το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου, όπως ρυθμίζεται στο Κεφάλαιο Δ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (άρθρα 74 επ.) του ν. 4001/2011, όπως
ισχύει.
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Α’ Φάση Διαγωνισμού είναι το πρώτο στάδιο (φάση) του Διαγωνισμού, κατά το οποίο
θα λάβει χώρα υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αξιολόγηση αυτών και
προεπιλογή Υποψηφίων, το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην
παρούσα Πρόσκληση και θα ολοκληρωθεί με την ανάδειξη των Προεπιλεγέντων
Επενδυτών.
Β’ Φάση Διαγωνισμού είναι το δεύτερο στάδιο (φάση) του Διαγωνισμού, κατά το οποίο
οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα υποβάλουν στο ΤΑΙΠΕΔ δεσμευτικές προσφορές για
την ανάθεση σε αυτούς της Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες θα αξιολογηθούν και
θα επιλεγεί ο Προτιμητέος Επενδυτής. Η Β΄ Φάση Διαγωνισμού θα διεξαχθεί κατά τους
ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, και θα
ολοκληρωθεί με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.
Δεσμευτική Προσφορά είναι ο φάκελος δεσμευτικής προσφοράς που θα υποβληθεί
από τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές κατά τη Β΄ Φάση Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους
όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης είναι τα έγγραφα που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να συνοδεύουν την Επιστολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 12.4.1 – 12.4.2
(Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Δικαιώματος Συμμετοχής), 12.4.3 (Δικαιολογητικά
Τεκμηρίωσης

Κριτηρίων

Προσωπικής

Τεκμηρίωσης

Χρηματοοικονομικής

Κατάστασης),

Επάρκειας)

και

12.5

(Δικαιολογητικά

12.6

(Δικαιολογητικά

Τεκμηρίωσης Τεχνικής Ικανότητας) του άρθρου 12 της Πρόσκλησης.
Ενδιαφερόμενος είναι κάθε νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων που ενδιαφέρεται
να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

Ένωση Προσώπων είναι κάθε ένωση νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της
προσωρινής σύμπραξης, ή κοινοπραξία νομικών προσώπων που επιθυμούν να
συμμετάσχουν

στον

Διαγωνισμό,

υποβάλλοντας

κοινό

Φάκελο

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος και, ακολούθως, κοινή Δεσμευτική Προσφορά, εφόσον η ένωση
προσώπων αναδειχθεί Προεπιλεγείς Επενδυτής ή συσταθεί από μεμονωμένο
Προεπιλεγέντα Επενδυτή σύμφωνα με την παράγραφο 6.9 της παρούσας.
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Επικεφαλής είναι το μέλος Ένωσης Προσώπων που συμμετέχει στον Διαγωνισμό, το
οποίο διατηρεί μερίδιο ίσο με τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των συμφερόντων
στην Ένωση Προσώπων, και έχει οριστεί και νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη της ως
Επικεφαλής και αρμόδιος να εκπροσωπεί την Ένωση Προσώπων και να την δεσμεύει με
την υπογραφή του.
Επιστολή

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

είναι

η

επιστολή

που

πρέπει

να

συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και περιγράφεται στην
παράγραφο 12.3 της Πρόσκλησης.
Έργο είναι η χρήση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση από τον Παραχωρησιούχο της ΥΑΦΑ
Νοτίου Καβάλας στην περιοχή του Έργου (Παράρτημα Α της Πρόσκλησης) υπό την
μορφή ΑΣΦΑ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της Πρόσκλησης.

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή ΕΕΣ είναι η ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, η οποία
θα συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο από τον Προτιμητέο Επενδυτή πριν από
την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.8 της
παρούσας.
Ημερομηνία Αναφοράς είναι η ημερομηνία που συμπίπτει με την τριακοστή (30ή)
ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών
(όπως θα καθοριστεί με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών ή/και
οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής) και εάν η ημερομηνία αυτή είναι αργία στην Ελλάδα,
με την αμέσως προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Ημερομηνία Υποβολής είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αναφέρεται στην παράγραφο 12.2.1 της Πρόσκλησης
και η οποία μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ κατά την απόλυτη
διακριτική του ευχέρεια.
Κριτήρια Προεπιλογής είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε Ενδιαφερόμενος
προκειμένου να προεπιλεγεί για τη συμμετοχή του στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 7 της Πρόσκλησης.
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Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης είναι τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 8 της
Πρόσκλησης.

Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας είναι τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 10 της
Πρόσκλησης.

Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας είναι τα κριτήρια που καθορίζονται στο
άρθρο 9 της Πρόσκλησης.
Παραχωρησιούχος είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα συσταθεί από τον
Προτιμητέο Επενδυτή σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.8 της παρούσας και η οποία θα
υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης είναι η απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄
847/13.03.2020).

Προεπιλεγείς Επενδυτής είναι ο Υποψήφιος, ο οποίος έχει προεπιλεγεί, βάσει των
προϋποθέσεων της Πρόσκλησης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Β΄ Φάση
Διαγωνισμού.
Πρόσκληση είναι το παρόν έγγραφο, δυνάμει του οποίου το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί κάθε
Ενδιαφερόμενο στην υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της
Σύμβασης Παραχώρησης.
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών είναι η πρόσκληση για την υποβολή
δεσμευτικών προσφορών που θα απευθύνει το ΤΑΙΠΕΔ στους Προεπιλεγέντες
Επενδυτές, και η οποία θα περιλαμβάνει επισκόπηση της Β΄ Φάσης Διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4 έως 4.1.10 της Πρόσκλησης, καθώς και περαιτέρω
οδηγίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των Δεσμευτικών Προσφορών.
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Προτιμητέος Επενδυτής είναι ο επενδυτής, ο οποίος θα επιλεγεί από το ΤΑΙΠΕΔ για την
ανάθεση σε αυτόν της Σύμβασης Παραχώρησης, με την επιφύλαξη της πλήρωσης τυχόν
όρων, τους οποίους δύναται το ΤΑΙΠΕΔ να καθορίσει στην Πρόκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών και στο Τελικό Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης που θα τεθεί
υπόψη των Προεπιλεγέντων Επενδυτών ενόψει της υποβολής των Δεσμευτικών
Προσφορών τους.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάθε
Ενδιαφερόμενος, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό,
όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Πρόσκλησης.

ΡΑΕ είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία συστάθηκε με τον ν. 2773/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 286) και αποτελεί την Ελληνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και
Φυσικού Αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ.

Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) είναι τα απασχολούμενα κεφάλαια του κατόχου
Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ (Διαχειριστή) της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας στο τέλος κάθε
ημερολογιακού έτους, για την υπηρεσία αποθήκευσης που θα παρέχει.

Ρυθμιζόμενη Πρόσβαση Τρίτων είναι η πρόσβαση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου
και των επιλέξιμων πελατών στην ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας βάσει ρυθμιστικών
διατάξεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παρ. 1 και 4 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της
οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

Σύμβαση Παραχώρησης είναι η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και
εκμετάλλευσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, η οποία θα περιέχει τους όρους του Τελικού
Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης, και την οποία θα υπογράψει το ΤΑΙΠΕΔ με τον
Παραχωρησιούχο και με τους μετόχους αυτού, ως εγγυητές των υποχρεώσεων του
Παραχωρησιούχου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποτελέσει επίσης συμβαλλόμενο μέρος
στη Σύμβαση Παραχώρησης.
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Συνδεδεμένη Επιχείρηση είναι, σε σχέση με έναν Ενδιαφερόμενο ή (σε περίπτωση
Ένωσης Προσώπων) με ένα μέλος του Ενδιαφερομένου, κάθε νομικό πρόσωπο, το
οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τον
Ενδιαφερόμενο ή (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) με μέλος του Ενδιαφερομένου,
είτε λόγω της εξουσίας, άμεσα ή έμμεσα, (α) να ασκεί ή να κατευθύνει την άσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού του
προσώπου, ή (β) να διοικεί ή να ελέγχει τη διοίκηση της διαχείρισης του προσώπου
αυτού, συμβατικά ή άλλως.

Σύστημα Φυσικού Αερίου είναι κάθε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, κάθε
Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), και κάθε Εγκατάσταση
Αποθήκευσης φυσικού αερίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4001/2011.

Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης είναι το σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης που θα
τεθεί υπόψη των Προεπιλεγέντων Επενδυτών κατά τη Β΄ Φάση Διαγωνισμού, επί του
οποίου οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις
και σχόλια με τρόπο που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών
Προσφορών.

Τελικό Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης είναι η οριστική εκδοχή του Σχεδίου Σύμβασης
Παραχώρησης, όπως θα προσδιοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ και θα τεθεί υπόψη των
Προεπιλεγέντων Επενδυτών, επί τη βάσει του οποίου θα υποβληθούν οι Δεσμευτικές
Προσφορές για να αναδειχθεί ο Προτιμητέος Επενδυτής.

Υποψήφιος είναι κάθε Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Φάκελος Α είναι ο υποφάκελος που περιέχεται στον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.1 (i) της παρούσας Πρόσκλησης.

Φάκελος Β είναι ο υποφάκελος που περιέχεται στον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.1 (ii) της παρούσας Πρόσκλησης.
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Φάκελος Γ είναι ο υποφάκελος που περιέχεται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.1 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης.

Φάκελος Δ είναι ο υποφάκελος που περιέχεται στον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.1 (iv) της παρούσας Πρόσκλησης.

Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι ο σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα
υποβληθεί κατά τους όρους της παρούσας στο ΤΑΙΠΕΔ και θα περιλαμβάνει την
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης.

3.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

3.1

Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης είναι η χρήση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση
της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας υπό την μορφή ΑΣΦΑ, μέσω της μετατροπής του υπόγειου
φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού
αερίου «Νότια Καβάλα», σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

3.2

Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια
Καβάλα» σε ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας από τον Παραχωρησιούχο θα πραγματοποιηθεί
εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία πρόκειται να προσδιοριστεί στη Σύμβαση
Παραχώρησης.

3.3

Η εγκατάσταση και λειτουργία της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα συμβάλλει στην ενίσχυση
της ενεργειακής ασφάλειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία
εφοδιασμού των καταναλωτών, στην τήρηση του Κανόνα Εφοδιασμού όπως ρυθμίζεται
στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης βάσει των άρθρων 6 επ. του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1938, ενώ αναμένεται να συνεισφέρει και στην εκπλήρωση των σχετικών με την
ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών
φυσικού αερίου.

3.4

Η ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα λειτουργεί υπό καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης
Τρίτων (Regulated Third Party Access-rTPA), όπως αυτό θα εξειδικευθεί στον σχετικό
Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ που θα εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4001/2011.
Στο καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων, η ΡΑΕ καταρτίζει τους κανόνες
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τιμολόγησης και διαχείρισης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας με στόχο την διαφανή και
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποθήκης από συμμετέχοντες στην
αγορά φυσικού αερίου.

3.5

Λόγω της στρατηγικής σημασίας του Έργου, η ΡΑΕ θα εκδώσει το Πλαίσιο Κανονισμού
Τιμολόγησης όπου θα καθορίσει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη
μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, οι οποίες
θα αναφέρονται ενδεικτικά: α) στη μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου
εσόδου, β) στη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού τυχόν πρόσθετης απόδοσης
του σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου (Premium WACC) στο πλαίσιο παροχής
κινήτρων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013, γ) στη διάρκεια της ρυθμιστικής
περιόδου και δ) στον μηχανισμό πιθανής ανάκτησης μέρους του απαιτούμενου εσόδου
της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, μέσω διακριτής χρέωσης, από την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει. Το
Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης θα εκδοθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών.

3.6

Ο Παραχωρησιούχος θα αναλαμβάνει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 της υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 847/13.03.2020).

3.7

Το Έργο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες
προδιαγραφές, ιδίως ως προς την προστασία της υγείας και την ασφάλεια του
ανθρώπινου δυναμικού, τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

3.8

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄
847/13.03.2020) ο Παραχωρησιούχος θα υποβάλει αίτημα για Άδεια ΑΣΦΑ, η οποία
χορηγείται σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 74 του ν. 4001/2011. Η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ της
ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας χορηγείται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, είτε στον
Παραχωρησιούχο (κάτοχο άδειας ΑΣΦΑ), είτε σε έτερο νομικό πρόσωπο – εταιρεία
ειδικού σκοπού, την οποία θα συστήσει μέτοχος του Παραχωρησιούχου, που θα πληροί

9

20PROC006936044 2020-06-29
τα κριτήρια που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
(ΦΕΚ Β΄ 3430/17.08.2018). Αν ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ συμμετέχει σε κάθετα
ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου (όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 4001/2011), πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις νομικού
και λειτουργικού διαχωρισμού που προβλέπονται στις υποπαραγράφους α’ και β’ του
εδαφίου 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του ν. 4001/2011.

3.9

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄
847/13.03.2020), οι υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου ως προς τις απαιτούμενες
άδειες και εγκρίσεις για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση της ΥΑΦΑ Νοτίου
Καβάλας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα εξειδικευθούν στη Σύμβαση
Παραχώρησης.

4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο (2) στάδια (φάσεις), ως ακολούθως:
Ι. την Α΄ Φάση Διαγωνισμού (διαδικασία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και προεπιλογής Υποψηφίων ) και
ΙΙ. τη Β΄ Φάση Διαγωνισμού (διαδικασία υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και
επιλογής Παραχωρησιούχου του Έργου).

Ι.

Α΄ Φάση Διαγωνισμού

4.1.1

Στην Α΄ Φάση Διαγωνισμού, οι Ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να εκφράσουν το
ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος θα
περιλαμβάνει την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης. Σκοπός της Α΄ Φάσης Διαγωνισμού είναι η προεπιλογή
των Υποψηφίων που πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, καθώς και τα Κριτήρια
Προσωπικής Κατάστασης, τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και τα Κριτήρια
Τεχνικής Ικανότητας, προκειμένου να κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης.

10

20PROC006936044 2020-06-29
4.1.2

Μετά την υποβολή των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ
θα ελέγξουν την πληρότητά τους και θα αξιολογήσουν τη συμμόρφωση των Υποψηφίων
με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, καθώς και τα
Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και τα
Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας.

4.1.3

Οι Υποψήφιοι που θα κριθεί ότι πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης, τις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, καθώς και τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, τα
Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας και τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, θα
ανακηρυχθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, Προεπιλεγέντες
Επενδυτές και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση Διαγωνισμού μετά την
υπογραφή

σύμβασης

εμπιστευτικότητας.

Οι

Προεπιλεγέντες

Επενδυτές

θα

ενημερωθούν εγγράφως ότι έχουν προεπιλεγεί για να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση
Διαγωνισμού. Οι Υποψήφιοι που δεν θα προεπιλεγούν θα ενημερωθούν εγγράφως για
την μη επιλογή τους.
ΙΙ.

Β΄ Φάση Διαγωνισμού

4.1.4

Η Β΄ Φάση Διαγωνισμού θα ρυθμίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Για τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση
Διαγωνισμού, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα απαιτηθεί να υπογράψουν και να
υποβάλουν στο ΤΑΙΠΕΔ σύμβαση εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα
που θα τους χορηγηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Κάθε Προεπιλεγείς Επενδυτής που συμβάλλεται
προσηκόντως με σύμβαση εμπιστευτικότητας θα λαμβάνει την Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών, η οποία:

▪

θα περιλαμβάνει περιγραφή της Β΄ Φάσης Διαγωνισμού,

▪

θα παρέχει οδηγίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των Δεσμευτικών
Προσφορών,

▪

θα καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών
και τα κριτήρια επιλογής του Προτιμητέου Επενδυτή σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της
Πρόσκλησης, και

▪

θα περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την ανακήρυξη του
Προτιμητέου Επενδυτή και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.
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4.1.5

Μετά την υπογραφή της σύμβασης εμπιστευτικότητας, θα δοθεί στους Προεπιλεγέντες
Επενδυτές η δυνατότητα:

▪

να έχουν πρόσβαση σε εικονικό χώρο δεδομένων (virtual data room) που θα περιέχει
τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με το Έργο,

▪

να λάβουν το Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης, επί του οποίου θα υποβάλουν σχόλια,
όπως θα καθοριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, και

▪

να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά.

4.1.6

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις επί της
διαδικασίας της Β΄ Φάσης Διαγωνισμού, καθώς και ερωτήσεις και σχόλια επί του
Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης, όπως θα καθοριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής
Δεσμευτικών Προσφορών. Το Τελικό Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης, βάσει του οποίου
θα κληθούν να υποβάλουν τις Δεσμευτικές Προσφορές τους, θα διατεθεί στους
Προεπιλεγέντες Επενδυτές όπως θα περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

4.1.7

Οι λεπτομέρειες ως προς την ανωτέρω διαδικασία, καθώς και οι απαιτήσεις ως προς το
περιεχόμενο και τη μορφή των Δεσμευτικών Προσφορών θα περιγράφονται αναλυτικά
στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

4.1.8

Ο Προτιμητέος Επενδυτής θα συστήσει Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με το
ελληνικό δίκαιο, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με έδρα στην Ελλάδα, η οποία θα
συμβληθεί ως Παραχωρησιούχος στη Σύμβαση Παραχώρησης που θα υπογραφεί με το
ΤΑΙΠΕΔ. Η ΕΕΣ / Παραχωρησιούχος θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη μετατροπή του
υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος
φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, και την χρήση και
εκμετάλλευσή της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης Παραχώρησης και τις
κείμενες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

4.1.9

Στην περίπτωση που ο Προτιμητέος Επενδυτής αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα μέλη της
θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣ / Παραχωρησιούχου με τα ίδια
ποσοστά συμμετοχής που θα έχουν δηλωθεί στο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τους όρους του
Διαγωνισμού.
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4.1.10

Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι της ΕΕΣ / Παραχωρησιούχου θα συμβάλλονται στη Σύμβαση
Παραχώρησης

ως

εγγυητές

για

την

εκπλήρωση

των

υποχρεώσεων

του

Παραχωρησιούχου, όπως ειδικότερα θα καθοριστεί στη Σύμβαση Παραχώρησης.

4.2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το τελικό κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης θα λαμβάνει υπόψη του τη
μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος που θα καταβληθεί στο ΤΑΙΠΕΔ από
τον Παραχωρησιούχο, καθώς και τη βέλτιστη προσέγγιση για το Ελληνικό Δημόσιο
αναφορικά με την Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας βάσει
των τεχνικών χαρακτηριστικών της, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Τελικό Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης.

5.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1

Δικαίωμα να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και να υποβάλει Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος έχει κάθε νομικό πρόσωπο καθώς και κάθε Ένωση Προσώπων, εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

5.2

Κάθε Ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μόνο με έναν Φάκελο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μέλος Ένωσης Προσώπων δεν δύναται να συμμετάσχει
ταυτόχρονα στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και σε άλλη υποψήφια Ένωση Προσώπων
ούτε να υποβάλει ταυτόχρονα ξεχωριστό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως
μεμονωμένος Υποψήφιος. Οι Υποψήφιοι που παραβιάζουν τον όρο αυτό θα
αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Ο εν λόγω περιορισμός ισχύει και για τα τρίτα
πρόσωπα στα οποία ο Ενδιαφερόμενος στηρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 της
Πρόσκλησης, για την πλήρωση των Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής Επάρκειας και του
Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας Ανάπτυξης, Κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου.

5.3

Σε περίπτωση που Συνδεδεμένη Επιχείρηση ενός Υποψηφίου ή (σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων) Συνδεδεμένη Επιχείρηση μέλους Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων υποβάλει
ξεχωριστό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφόσον δηλαδή συμμετέχει στον
Διαγωνισμό ως ξεχωριστός Ενδιαφερόμενος) ή συμμετέχει στον Διαγωνισμό ως μέλος
(άλλης) Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, οι εν λόγω Υποψήφιοι αποκλείονται, εκτός αν
αποδείξουν με ικανοποιητικό τρόπο έναντι του ΤΑΙΠΕΔ, ότι οι υποβληθέντες Φάκελοι
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν έχουν επηρεαστεί ο ένας από τον άλλον.
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5.4

Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που έχουν την καταστατική ή την
πραγματική τους έδρα, ή έχουν εγκατάσταση σε «μη συνεργάσιμα» κράτη, όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ως
ισχύει) και απαριθμούνται στην σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της
παραγράφου 4 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν μπορούν να
συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη Ένωσης Προσώπων. Η
απαγόρευση της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και όταν στο νομικό πρόσωπο
(μεμονωμένο Υποψήφιο ή μέλος Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων) συμμετέχουν άμεσα
με ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή
νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε «μη συνεργάσιμα» κράτη, σύμφωνα με
τα ανωτέρω. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού θα οδηγεί σε αποκλεισμό από τον
Διαγωνισμό του αντίστοιχου Υποψηφίου.

5.5

Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε κράτη που έχουν προνομιακό
φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της
παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013),
δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη
Ένωσης Προσώπων. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε
νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε:

α.

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

β.

κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή

γ.

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (ΣΔΣ), ή

δ.

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή
ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

6.1

Ενώσεις Προσώπων δύνανται να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους
όρους των άρθρων 5 και 6 της Πρόσκλησης σωρευτικά.

6.2

Ενώσεις Προσώπων που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να έχουν
συσταθεί με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
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6.3

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένο ποσοστό συμμετοχής
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής
μέλους στην Ένωση Προσώπων είναι δέκα τοις εκατό (10%).

6.4

Σε περίπτωση υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ένωση Προσώπων,
ένα από τα μέλη της με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) στην
Ένωση Προσώπων ορίζεται ως Επικεφαλής της. Ο Επικεφαλής πρέπει να είναι νόμιμα
εξουσιοδοτημένος από τα λοιπά μέλη της Ένωσης Προσώπων να εκπροσωπεί και να
δεσμεύει με την υπογραφή του την Ένωση Προσώπων στον Διαγωνισμό.

6.5

Τα μέλη της Ένωσης Προσώπων ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έναντι του
ΤΑΙΠΕΔ για τη συμμόρφωση της Ένωσης Προσώπων με τους όρους του Διαγωνισμού
καθ’ όλη τη διάρκειά του και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης
Παραχώρησης, σύμφωνα και με τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και τα προσαρτώμενα σε αυτήν έγγραφα.

6.6

Από την Ημερομηνία Υποβολής μέχρι την οριστικοποίηση της ανάδειξης των
Προεπιλεγέντων Επενδυτών δεν επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση Υποψήφιας
Ένωσης Προσώπων. Ως μεταβολές στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων νοούνται:

(i)

η ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων μεταξύ των ήδη
υφισταμένων μελών της, ή

(ii)

η έξοδος ενός ή περισσοτέρων υφισταμένων μελών από την Ένωση Προσώπων, ή

(iii)

η είσοδος ενός ή περισσοτέρων νέων μελών στην Ένωση Προσώπων, ή

(iv)

ο διορισμός άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων ως Επικεφαλής, ή

(v)

συνδυασμός των περιπτώσεων (i) έως και (iv) της παρούσας παραγράφου.

6.7

Μετά την οριστικοποίηση της ανάδειξης των Προεπιλεγέντων Επενδυτών και μέχρι την
Ημερομηνία Αναφοράς, και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο
6.11, μεταβολές στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων επιτρέπονται μόνον κατόπιν σχετικής
έγκρισης του ΤΑΙΠΕΔ (κατά τη διακριτική του ευχέρεια), υπό την προϋπόθεση ότι
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i)

Οποιαδήποτε προτεινόμενη μεταβολή στη σύνθεση της Ένωσης Προσώπων πρέπει να
γνωστοποιείται εγγράφως στο ΤΑΙΠΕΔ το αργότερο έως την Ημερομηνία Αναφοράς.
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(ii)

Η Ένωση Προσώπων στο σύνολό της, και λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν αναθεωρημένα
ποσοστά συμμετοχής, εξακολουθεί να πληροί το σύνολο των Προϋποθέσεων
Συμμετοχής και των Κριτηρίων Προεπιλογής που ορίζονται στα άρθρα 5 έως 10 της
Πρόσκλησης.

(iii)

Το/α νέο/-α μέλος/-η της Ένωσης Προσώπων πληροί/-ούν τις Προϋποθέσεις
Συμμετοχής του άρθρου 5 και τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που ορίζονται στο
άρθρο 8 της Πρόσκλησης.

(iv)

Σε περίπτωση διορισμού άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων ως Επικεφαλής, ο νέος
Επικεφαλής θα πληροί τους όρους της παραγράφου 6.4 και θα αποτελεί πάντοτε νομικό
πρόσωπο που ήταν μέλος της Ένωσης Προσώπων κατά τον χρόνο υποβολής του
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

(v)

Ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη της Ένωσης Προσώπων, όπως αυτά δηλώθηκαν
κατά τον χρόνο υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, διατηρεί/ούν
συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων ίσο τουλάχιστον με πενήντα ένα
τοις εκατό (51%).

6.8

Κάθε γνωστοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους θα πρέπει
να συνοδεύεται από τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 12 της Πρόσκλησης.

6.9

Προς τον σκοπό συμμετοχής στη Β’ Φάση, μεμονωμένος Προεπιλεγείς Επενδυτής
δύναται να συστήσει Ένωση Προσώπων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης, στην οποία υποχρεωτικώς τίθεται ως
Επικεφαλής της Ένωσης Προσώπων ο ήδη Προεπιλεγείς Επενδυτής. Σε αυτή την
περίπτωση ο Επικεφαλής θα διατηρεί πάντοτε ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση
Προσώπων τουλάχιστον ίσο με πενήντα ένα τοις εκατό (51%). Η συμμετοχή της εν λόγω
Ένωσης Προσώπων στον Διαγωνισμό υπόκειται στην έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ και
επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

6.10

Προεπιλεγείς Επενδυτής (και σε περίπτωση Προεπιλεγείσας Ένωσης Προσώπων, τα
μέλη αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής της) δεν δύναται να αποτελέσει
νέο μέλος άλλης Προεπιλεγείσας Ένωσης Προσώπων ή Ένωσης Προσώπων που
συστήνει μεμονωμένος Προεπιλεγείς Επενδυτής σύμφωνα με την παράγραφο 6.9 της
Πρόσκλησης.
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6.11

Μετά την πάροδο της Ημερομηνίας Αναφοράς δεν επιτρέπονται μεταβολές στη
σύνθεση Ένωσης Προσώπων, με εξαίρεση:

(α)

μεταβολές που οφείλονται σε εταιρικούς μετασχηματισμούς

που δεν έχουν

συντελεστεί για το σκοπό της ανάληψης της Σύμβασης Παραχώρησης, ή μεταβολές που
επέρχονται για αντικειμενικούς λόγους (εκκαθάριση, πτώχευση κλπ.),
(β)

τυχόν μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής των μελών στην Ένωση Προσώπων,

(γ)

τυχόν έξοδο από την Ένωση Προσώπων υφιστάμενου μέλους της, υπό την προϋπόθεση
ότι το εξερχόμενο μέλος της Ένωσης Προσώπων δεν είναι ο Επικεφαλής.
Κάθε τέτοια μεταβολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις μεταβολής της
παραγράφου 6.7 (ii μέχρι και v), θα γνωστοποιείται στο ΤΑΙΠΕΔ πριν από την Υποβολή
Δεσμευτικών Προσφορών, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί στην Πρόσκληση
Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, και θα τελεί υπό την έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ.

6.12

Η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών δύναται να συμπληρώνει και να
διευκρινίζει περαιτέρω τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις μεταβολής στη σύνθεση
Ενώσεων Προσώπων ενόψει της συμμετοχής τους στη Β΄ Φάση Διαγωνισμού.

7.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

7.1

Προκειμένου να προεπιλεγούν για συμμετοχή στη Β΄ Φάση Διαγωνισμού, οι Υποψήφιοι
πρέπει να πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής του άρθρου 5 της παρούσας και τα
ακόλουθα κριτήρια:

(i)

τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 8,

(ii)

τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 9, και

(iii)

τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 10 της παρούσας
Πρόσκλησης.

7.2

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές πρέπει να πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής του
άρθρου 5 της παρούσας και τα Κριτήρια Προεπιλογής καθ’ όλη την διάρκεια του
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής υποχρεούνται να ενημερώσουν
εγγράφως το ΤΑΙΠΕΔ αμελλητί.
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8.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

8.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί σωρευτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του
Διαγωνισμού, και να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τα Κριτήρια Προσωπικής
Κατάστασης του άρθρου 8 της παρούσας Πρόσκλησης.

8.2

Αποκλείονται και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Ενδιαφερόμενοι
που έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα
ακολούθως αναφερόμενα ποινικά αδικήματα:

(i)

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης
Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300).

(ii)

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών- μελών της Ένωσης (EE C 195) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΑπόφασηςΠλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192), καθώς και όπως ορίζεται στην ελληνική
νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου.

(iii)

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316), η οποία κυρώθηκε
με τον νόμο 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48).

(iv)

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

(v)

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.10.2005 σχετικά με την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L
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309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με
το ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(vi)

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 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 (EE L 101), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό
δίκαιο με τον ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215).

8.3

Η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 8.2 εξετάζεται επίσης ως προς
τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του Ενδιαφερομένου ή ως
προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου στον Ενδιαφερόμενο.

8.4

Σε περίπτωση επενδυτικού κεφαλαίου (fund), η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 8.2 εξετάζεται ως προς το πρόσωπο του διαχειριστή επενδύσεων (fund
manager) του εν λόγω επενδυτικού κεφαλαίου.

8.5

Αποκλείονται και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Ενδιαφερόμενοι
που συντρέχει στο πρόσωπό τους μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην πληρωμή φόρων
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους, ή

(ii)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, ή

(iii)

το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις
τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή

(iv)

τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη
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ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, σύμφωνα με τις
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
8.6

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, η πλήρωση των Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης
εξετάζεται στο πρόσωπο κάθε μέλους της Ένωσης Προσώπων ξεχωριστά.

8.7

Υποψήφιοι που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, ή
ως προς τους οποίους προκύπτει ότι έχουν υποβάλει σχετικώς ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις, θα αποκλείονται.

8.8

Το ΤΑΙΠΕΔ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποκλείσει Υποψήφιο από τη
διαδικασία του Διαγωνισμού για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της
εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για τους
ανωτέρω λόγους, το ΤΑΙΠΕΔ δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να ζητά, σε
οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, από τους Υποψηφίους κάθε απαραίτητη
πληροφορία και διευκρίνιση συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και πληροφοριών που
αφορούν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ή των μελών τους σε
περίπτωση Ένωσης Προσώπων) και μέχρι τελικού φυσικού προσώπου.

9.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

9.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και
να αποδεικνύει χρηματοοικονομική επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου, όπως
προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο.

9.2

Ειδικότερα, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν με τον Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος τα ακόλουθα:

(i)

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι το μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων (σε ενοποιημένη
βάση, εφόσον εφαρμόζεται) των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων οικονομικών ετών
ισούται με εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ τουλάχιστον και, επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια
(σε ενοποιημένη βάση, εφόσον εφαρμόζεται) του τελευταίου ελεγμένου οικονομικού
έτους ισούνται με εκατό (100) εκατομμύρια Ευρώ τουλάχιστον.

(ii)

Εάν πρόκειται για επενδυτικό κεφάλαιο (fund), ότι τα διαθέσιμα, δεσμευμένα και μη
επενδεδυμένα κεφάλαια του ανέρχονται σε ύψος τουλάχιστον εκατό (100)

20

20PROC006936044 2020-06-29
εκατομμυρίων Ευρώ, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις του (ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον εφαρμόζεται) ή
τις εκθέσεις ελεγκτών ή σχετική πιστοποίηση από ελεγκτή ή βεβαίωση από φορέα
παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής που εκδόθηκε εντός των τριών (3) τελευταίων
μηνών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.
(iii)

Εάν ο Ενδιαφερόμενος είναι Ένωση Προσώπων, ότι το μεσοσταθμικό ύψος ιδίων
κεφαλαίων (ή / και διαθέσιμων, δεσμευμένων και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων σε
περίπτωση επενδυτικού κεφαλαίου (fund)), το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα του
μέσου όρου των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων (ή εφόσον το/α μέλος/η Ένωσης
Προσώπων είναι επενδυτικό/ά κεφάλαιο/α (fund), των διαθέσιμων, δεσμευμένων και
μη επενδεδυμένων κεφαλαίων) όλων των μελών της Ένωσης Προσώπων, σταθμισμένο
για κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή του στην Ένωση
Προσώπων (εκφραζόμενη ως δεκαδικός αριθμός) ισούνται με εκατό (100) εκατομμύρια
Ευρώ τουλάχιστον.

(iv)

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων οικονομικών ετών, το ΤΑΙΠΕΔ θα λαμβάνει υπόψη για την πλήρωση των
Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής Επάρκειας τα έτη κατά τα οποία δραστηριοποιείται το
εν λόγω νομικό πρόσωπο, υπολογίζοντας το μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων βάσει των
ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που αυτές αφορούν, υπό τον
όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον
ενός (1) έτους.

(v)

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο που έχει συγχωνευθεί με άλλη επιχείρηση ή έχει
αποκτήσει επιχείρηση κατά τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, το Κριτήριο
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας δύναται να τεκμηριωθεί αφού συνυπολογισθούν, σε
σχέση με την εν λόγω περίοδο, τα μεγέθη των pro forma οικονομικών καταστάσεων,
προετοιμασμένων με την παραδοχή ότι η συγχώνευση ή απόκτηση έλαβε χώρα κατά
την έναρξη της περιόδου αυτής (των τριών τελευταίων οικονομικών ετών).
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10.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

10.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ

10.1.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και
να

αποδεικνύει εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος

Φυσικού Αερίου.
10.1.2

Ειδικότερα, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν προηγούμενη εμπειρία στους
τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τα τελευταία
δεκαπέντε ( 15 ) έτη πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, υποβάλλοντας τα
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Τεχνικής Ικανότητας που ορίζονται στην παράγραφο
12.6.1 της παρούσας.

10.1.3

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της Ένωσης Προσώπων που πληροί το
Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας της παρούσας παραγράφου 10.1 πρέπει να είναι ο
Επικεφαλής ή να συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι
τοις εκατό (20%).

10.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ

10.2.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και
να αποδεικνύει πρόσφατη εμπειρία στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης
Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν
προηγούμενη εμπειρία τριών (3) ετών στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης
Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, πριν από την
Ημερομηνία Υποβολής, υποβάλλοντας τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που ορίζονται
στην παράγραφο 12.6.3 της παρούσας.

10.2.2

Θεωρείται επαρκής απόδειξη εμπειρίας εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος
Φυσικού Αερίου, αν ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει άδεια διαχείρισης Συστήματος
Φυσικού Αερίου σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Υποβολής, σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

10.2.3

Το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας της παρούσας παραγράφου 10.2 πληρούται
υποχρεωτικά από τον ίδιο τον Ενδιαφερόμενο ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, από
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τον Επικεφαλής ή από άλλο μέλος της Ένωσης Προσώπων που συμμετέχει στην Ένωση
Προσώπων με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).
10.2.4

Κατά τον σχεδιασμό της συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν
υπόψη τους ότι, σύμφωνα με το άρθρο

3 παράγραφος 4 της υπ’ αριθ.

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/26579/675 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προϋπόθεση έναρξης ισχύος της Σύμβασης
Παραχώρησης με τον Παραχωρησιούχο θα αποτελεί η προηγούμενη λήψη αφενός της
Άδειας ΑΣΦΑ από τον ίδιο τον Παραχωρησιούχο, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τους
όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του
άρθρου 74 του ν. 4001/2011, και αφετέρου Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ από τον ίδιο τον
Παραχωρησιούχο ή από εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συστήσει μέτοχος του
Παραχωρησιούχου, ο οποίος θα πληροί τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4001/2011 και στον
Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄3430/17.08.2018).
10.2.5

Το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας Ανάπτυξης, Κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου
της παραγράφου 10.1 της παρούσας και το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας
Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου της παραγράφου 10.2 της
παρούσας μπορεί να τα πληροί αμφότερα ο Επικεφαλής ή το ίδιο μέλος της Ένωσης
Προσώπων, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στην Πρόσκληση. Σε αυτή
την περίπτωση, το μέλος της Ένωσης Προσώπων που πληροί αμφότερα τα Κριτήρια
Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να συμμετέχει σε αυτή με ποσοστό συμμετοχής
τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).

11.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

11.1

Για την πλήρωση των Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, ο Ενδιαφερόμενος
μπορεί να επικαλείται τη χρηματοοικονομική επάρκεια οποιουδήποτε τρίτου νομικού
προσώπου, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής του
άρθρου 5 και τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης του άρθρου 8 της παρούσας
Πρόσκλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι
θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους για την
υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Πρόσκλησης, υποβάλλοντας με τον
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Φάκελος Γ΄):
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(i)

τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Δικαιώματος Συμμετοχής και Κριτηρίων Προσωπικής
Κατάστασης της παραγράφου 12.4 της Πρόσκλησης για το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ο
Ενδιαφερόμενος στηρίζεται για την πλήρωση των Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής
Επάρκειας,

(ii)

τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Χρηματοοικονομικής Επάρκειας της παραγράφου
12.5.1 της Πρόσκλησης για το ανωτέρω τρίτο πρόσωπο, καθώς και

(iii)

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω τρίτου νομικού προσώπου,
σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης και σύμφωνα με το
Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ε, στην οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω νομικό
πρόσωπο δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του Ενδιαφερομένου τους αναγκαίους
χρηματοοικονομικούς πόρους για την υλοποίηση του Έργου και για όσο χρονικό
διάστημα απαιτηθεί με τη Σύμβαση Παραχώρησης.

11.2

Για την πλήρωση του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας Ανάπτυξης, Κατασκευής
Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλείται την τεχνική
ικανότητα οποιουδήποτε τρίτου νομικού προσώπου, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο
πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής του άρθρου 5 και τα Κριτήρια Προσωπικής
Κατάστασης του άρθρου 8 της παρούσας Πρόσκλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο
Ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους
ανθρώπινους πόρους, τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα για την ανάπτυξη, κατασκευή της
ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, σύμφωνα με την Παράγραφο 10.1 της Πρόσκλησης,
υποβάλλοντας με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Φάκελος Δ΄):

(i)

τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Δικαιώματος Συμμετοχής και Κριτηρίων Προσωπικής
Κατάστασης της παραγράφου 12.4 της Πρόσκλησης για το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ο
Ενδιαφερόμενος στηρίζεται για την πλήρωση του Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας
Ανάπτυξης, Κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου,

(ii)

τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Τεχνικής Ικανότητας της παραγράφου 12.6.1 της
Πρόσκλησης για το ανωτέρω τρίτο νομικό πρόσωπο, καθώς και

(iii)

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω τρίτου νομικού προσώπου,
σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης και σύμφωνα με το
Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος ΣΤ, στην οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω νομικό
πρόσωπο δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του Ενδιαφερομένου τους αντίστοιχους
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα για την ανάπτυξη και
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κατασκευή της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί με τη
Σύμβαση Παραχώρησης.

12.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12.1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12.1.1

Οι Ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό υποβάλλοντας σφραγισμένο
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος περιέχει τέσσερις (4) επιμέρους
υποφακέλους ως εξής:

(i)

Ο Φάκελος Α περιλαμβάνει την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα
νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο 12.3 και το Παράρτημα Γ της
Πρόσκλησης.

(ii)

Ο Φάκελος Β περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται κατά την
παράγραφο 12.4 και το Παράρτημα Δ της Πρόσκλησης για την απόδειξη της
συμμόρφωσης του Ενδιαφερομένου με τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.

(iii)

Ο Φάκελος Γ περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται κατά την
παράγραφο 12.5 και το Παράρτημα Ε της Πρόσκλησης για την απόδειξη ότι ο
Ενδιαφερόμενος πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.

(iv)

Ο Φάκελος Δ περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται κατά την
παράγραφο 12.6 και το Παράρτημα ΣΤ της Πρόσκλησης για την απόδειξη ότι ο
Ενδιαφερόμενος πληροί τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας.

12.1.2

Σε σχέση με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο 12 της
Πρόσκλησης ισχύουν τα ακόλουθα:

(i)

Τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης πρέπει να υποβληθούν είτε σε πρωτότυπα έγγραφα
είτε σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.

(ii)

Εφόσον στα Παραρτήματα της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται υποδείγματα ως
προς τη μορφή και το περιεχόμενο των Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης, τα υποδείγματα
αυτά θα πρέπει να ακολουθούνται.
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(iii)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 ή σε
οποιοδήποτε άλλο άρθρο της παρούσας Πρόσκλησης έχουν τη μορφή υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986, ή ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης (σε έντυπη μορφή) του
άρθρου 27 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με
το άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83), ή υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο
το πρόσωπο που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν.
1599/1986 θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή άλλου τύπου
βεβαίωση της ταυτότητας του υπογράφοντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
ή από συμβολαιογράφο.
Όλα τα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή και θα κατατεθούν με τον
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε με
την επίθεση Επισημείωσης («Apostille») σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-101961 (η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/84), είτε από το αρμόδιο Προξενείο, ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους.

12.1.3

Σε περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης δεν εκδίδεται στη χώρα
που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένος ο Ενδιαφερόμενος ή (σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων) μέλος αυτού, ο Ενδιαφερόμενος ή το αντίστοιχο μέλος αυτού υποχρεούται
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του σύμφωνα με την
παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης, στην οποία θα βεβαιώνει την
αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού (ως Παράρτημα Ζ). Στην ίδια
δήλωση, θα πρέπει να βεβαιώνονται και τα γεγονότα, τα οποία θα αποτελούσαν
αντικείμενο του μη εκδιδόμενου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Πρόσκλησης.

12.1.4

Όλα τα έγγραφα που θα περιλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα
έγγραφα έχουν συνταχθεί σε τρίτη γλώσσα, υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται κατά τη διακριτική
του ευχέρεια να ζητήσει από τους Υποψηφίους επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα οποιουδήποτε εγγράφου έχει υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης
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Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των γλωσσικών εκδοχών των
μεταφρασθέντων εγγράφων, θα υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική ή αγγλική
μετάφραση, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής αποσπάσματος εγγράφου, το
σχετικό απόσπασμα θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την
τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.
Το ΤΑΙΠΕΔ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει την υποβολή από τον
Ενδιαφερόμενο του πλήρους εγγράφου σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισμού.
12.1.5

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ή προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα
πρέπει είτε να εμφανίζουν τα χρηματικά ποσά σε ΕΥΡΩ (€), είτε να συνοδεύονται από
παραρτήματα, στα οποία τα ποσά που απεικονίζονται σε νομισματικές μονάδες πλην
του ΕΥΡΩ (€), θα εμφανίζονται σε ΕΥΡΩ (€) μαζί με ένδειξη της συναλλαγματικής
ισοτιμίας που εφαρμόστηκε. Επισημαίνεται ότι ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να
μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παρουσιάσει τη συναλλαγματική
ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ. Εάν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, (παράγραφος 9.2 (i) της Πρόσκλησης) λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική
ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του κάθε οικονομικού έτους, ενώ εάν
πρόκειται για επενδυτικό κεφάλαιο (fund) (παράγραφος 9.2 (ii) της Πρόσκλησης),
λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κατά την οποία έχει
εκδοθεί το αντίστοιχο Δικαιολογητικό Τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής
επάρκειας.

12.1.6

Όλα τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης, εκτός από τις οικονομικές καταστάσεις της
παραγράφου 9.2, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και (όπου προβλέπεται) να έχουν
επικυρωθεί εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών πριν από την Ημερομηνία
Υποβολής.

12.1.7

Σε περίπτωση Ενώσεων Προσώπων, τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης υποβάλλονται ως
προς κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων σε πλήρη σειρά.

12.1.8

Η υποβολή των Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης είναι υποχρεωτική και η μη υποβολή
τους συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου από τον Διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει
και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι o Υποψήφιος ή (σε περίπτωση Υποψήφιας
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Ένωσης Προσώπων) μέλος αυτού έχει προβεί σε ψευδή ή ανακριβή δήλωση σε σχέση
με τα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης.
12.1.9

Η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών δύναται να προσδιορίζει, μεταξύ
άλλων, και τα αποδεικτικά μέσα που θα προσκομίσει ο Προτιμητέος Επενδυτής για την
απόδειξη της εκ μέρους του πλήρωσης των Προϋποθέσεων Συμμετοχής και των
Κριτηρίων Προεπιλογής πριν από την οριστική ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης.

12.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12.2.1

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της παρούσας μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 έως τις 14:00 (Ώρα
Ελλάδος, GMT +3) (Ημερομηνία Υποβολής).

12.2.2

Οποιοσδήποτε Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβληθεί μετά την Ημερομηνία
Υποβολής, δεν θα γίνεται δεκτός. Τυχόν καθυστέρηση οφειλόμενη σε τυχηρά ή σε
λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την
καθυστερημένη υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τονίζεται ότι τον
κίνδυνο για την εκπρόθεσμη παράδοση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
συμπεριλαμβανομένων των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υποβάλλονται
ταχυδρομικώς ή ως συστημένες ταχυδρομικές επιστολές ή μέσω υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς (courier), φέρει ο Ενδιαφερόμενος.

12.2.3

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένους τους Φακέλους Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στο γενικό πρωτόκολλο του ΤΑΙΠΕΔ, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,
ΤΚ 105 62, Αθήνα, Ελλάδα. Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και οι
επιμέρους Φάκελοι Α, Β, Γ και Δ θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά τις ακόλουθες
ενδείξεις:

Προς:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Θέμα:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ» ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Φάκελος:

Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Φάκελος Α ή Φάκελος Β κ.ο.κ. αντίστοιχα

Υποψήφιος:

[συμπληρώνεται κατά περίπτωση η επωνυμία του Υποψηφίου]
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Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν πρέπει να είναι διαφανής και πρέπει να
είναι κατάλληλα σφραγισμένος, ούτως ώστε να μην δύναται να αποσφραγιστεί και να
επανασφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Κανένα έγγραφο του Φακέλου Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος δεν επιτρέπεται να περιέχει επιφυλάξεις, όρους ή/και προϋποθέσεις
που δεν προβλέπονται ρητά στην Πρόσκληση ή σε άλλα έγγραφα του Διαγωνισμού που
εγκρίνονται από το ΤΑΙΠΕΔ.
12.2.4

Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) όμοια αντίτυπα
σε έντυπη μορφή: ένα πρωτότυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και
ένα αντίγραφο το οποίο θα φέρει την ένδειξη «αντίγραφο». Όλα τα έγγραφα του
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική
μορφή, αποθηκευμένα σε μη επανεγγράψιμη ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ.
CD, DVD, USB drive), σε εύκολα προσβάσιμη μορφή (μη κρυπτογραφημένα ή
συμπιεσμένα) ευχερώς αναγνώσιμου αρχείου (ενδεικτικώς αρχεία word, pdf κλπ.). Σε
περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής, θα
υπερισχύει η έντυπη. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του πρωτοτύπου σε έντυπη
μορφή και του αντιγράφου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θα υπερισχύει το
πρωτότυπο σε έντυπη μορφή.

12.2.5

Η αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί σε
χρόνο και τόπο που θα γνωστοποιηθεί στους Υποψηφίους από το ΤΑΙΠΕΔ μέσω
σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ (http://www.hradf.com) μετά την
Ημερομηνία Υποβολής. Στη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούται να παρίσταται μόνο
ένας (1) νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος εκ μέρους κάθε Υποψηφίου.
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12.3

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12.3.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει με τον Φάκελο Α την Επιστολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να έχει το ελάχιστο
περιεχόμενο του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Πρόσκλησης
και να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιαφερομένου, που είτε έχει
γενική εξουσία εκπροσώπησης είτε έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικώς για την υπογραφή της
από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, η Επιστολή
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί να υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της, νομίμως
εκπροσωπούμενα κατά τα ανωτέρω, είτε από έναν κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος θα έχει
νομίμως εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων
ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής που έχει την εξουσία να
επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής.

12.3.2

Κάθε Ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο επικοινωνίας
/ αντίκλητο, με τον οποίο το ΤΑΙΠΕΔ (δια των εκπροσώπων ή των συμβούλων του) θα
μπορεί να επικοινωνεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Το πλήρες ονοματεπώνυμο
και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας / αντικλήτου πρέπει να
μνημονεύονται στην Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και
της ταχυδρομικής διεύθυνσης, αριθμού σταθερής γραμμής τηλεφώνου, και
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου επικοινωνίας / αντικλήτου.

12.3.3

Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από τις απαιτούμενες
εξουσιοδοτήσεις και νομιμοποιητικά έγγραφα, προκειμένου να τεκμηριώνεται η
εξουσία υπογραφής της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λογαριασμό του
Ενδιαφερομένου. Ειδικώς για την περίπτωση Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
που υπογράφεται από τον κοινό εκπρόσωπο Ένωσης Προσώπων, η εν λόγω επιστολή
θα συνοδεύεται και από το έγγραφο διορισμού του κοινού εκπροσώπου από όλα τα
μέλη της Ένωσης Προσώπων.
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12.4

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

12.4.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει με τον Φάκελο Β τα ακόλουθα
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Δικαιώματος Συμμετοχής:

(1)

Έγκυρα εταιρικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία, η έδρα, καθώς και η νόμιμη εκπροσώπηση του Ενδιαφερομένου (π.χ.
πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, ισχύον καταστατικό,
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου διοίκησης,
πληρεξούσιο έγγραφο για την υπογραφή της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή
άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπροσώπηση του Ενδιαφερομένου).

(2)

Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης,
του νομίμου εκπροσώπου του Ενδιαφερόμενου, στην οποία θα δηλώνεται η μετοχική
του σύνθεση, καθώς και ότι στο πρόσωπο του Ενδιαφερομένου δεν συντρέχει
οποιοσδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 της
Πρόσκλησης (περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Δ της παρούσας).

(3)

Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης,
του νομίμου εκπροσώπου του Ενδιαφερόμενου (περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος Δ της παρούσας), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

(i)

έχει λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του
παρόντος Διαγωνισμού,

(ii)

πληροί τα Κριτήρια Προεπιλογής, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της Πρόσκλησης, και δεν
υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί, περιορισμοί λόγω ανταγωνισμού ή άλλοι νομικοί
περιορισμοί που κωλύουν τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό,

(iii)

η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες
του, και δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσής του, λόγω της συμμετοχής
του στον Διαγωνισμό, από το ΤΑΙΠΕΔ, τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους συμβούλους
ή τους εν γένει προστηθέντες του,

(iv)

όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης και λοιπά συνοδευτικά
έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή
και ακριβή, και ότι δεν έχει αποκρύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται
σχετικά με τον Διαγωνισμό.
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12.4.2

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, με τον Φάκελο Β υποβάλλονται κατά περίπτωση τα
έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 12.4.1 ανωτέρω για
κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων, καθώς και έγγραφη συμφωνία για τη σύσταση της
Ένωσης Προσώπων, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων, στην
οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία (πλήρες όνομα / επωνυμία και διεύθυνση / έδρα)
όλων των μελών και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην Ένωση Προσώπων, θα
διορίζεται Επικεφαλής ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Ένωση Προσώπων για
τους σκοπούς της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας /
αντίκλητος της Ένωσης Προσώπων σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.2, και θα γίνεται
αποδεκτό ότι τα μέλη της Ένωσης Προσώπων θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον έναντι του ΤΑΙΠΕΔ για την τήρηση των υποχρεώσεων της Ένωσης
Προσώπων, που απορρέουν από τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό.

12.4.3

Περαιτέρω, κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει με τον Φάκελο Β τα ακόλουθα
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης:

(1)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιαφερομένου ή (σε περίπτωση
Ένωσης Προσώπων) κάθε μέλους αυτού, στην οποία θα δηλώνεται ότι στο πρόσωπο
του Ενδιαφερομένου ή (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) κάθε μέλους αυτού, δεν
συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 8.2, 8.5 και
8.6 της Πρόσκλησης (περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Δ της
παρούσας).

(2)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης
και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Δ, υπογεγραμμένη από κάθε μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή κάθε άλλου προσώπου που έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του Ενδιαφερομένου ή (σε
περίπτωση Ένωσης Προσώπων) κάθε μέλους αυτού, και σε περίπτωση επενδυτικού
κεφαλαίου (fund) υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή επενδύσεων (fund manager) του
εν λόγω επενδυτικού κεφαλαίου, ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει οποιοσδήποτε
από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 8.2.
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12.5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

12.5.1

Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει με τον Φάκελο Γ τα ακόλουθα
Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Χρηματοοικονομικής Επάρκειας:

(1)

Αντίγραφα των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
του Ενδιαφερομένου ή (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) κάθε μέλους αυτού.

(2)

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του
Ενδιαφερομένου ή (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) μέλους αυτού, κατά τις
διατάξεις της νομοθεσίας του τόπου όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο, υπεύθυνη
δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ενδιαφερομένου ή (σε
περίπτωση Ένωσης Προσώπων) του αντίστοιχου μέλους αυτού, σύμφωνα με την
παράγραφο 12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος Ε, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων.

(3)

Σε περίπτωση επενδυτικού κεφαλαίου (Fund), αντίγραφα των πιο πρόσφατων
ελεγμένων

οικονομικών

καταστάσεών

του

(ή

ενοποιημένων

οικονομικών

καταστάσεων, κατά περίπτωση) ή εκθέσεων ελεγκτών ή σχετική πιστοποίηση από
ελεγκτή ή βεβαίωση από φορέα παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, οι οποίες έχουν
εκδοθεί εντός των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, και
στις οποίες αναφέρεται το ποσό των διαθεσίμων, δεσμευμένων και μη επενδεδυμένων
κεφαλαίων αυτού.
(4)

Πίνακα οικονομικών στοιχείων του Ενδιαφερομένου ή (σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων) κάθε μέλους αυτού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος E της
παρούσας Πρόσκλησης. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελέγχεται με βάση τα
έγγραφα που θα συνυποβληθούν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 12.5.1.

(5)

Κάθε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική επάρκεια
του Ενδιαφερομένου και (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) κάθε μέλους αυτού.

12.5.2

Εφόσον ο Ενδιαφερόμενος επικαλείται τους χρηματοοικονομικούς πόρους τρίτου
νομικού προσώπου, σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 της παρούσας, θα πρέπει να
υποβάλει τα κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12.5.1 της Πρόσκλησης,
απαιτούμενα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για το τρίτο
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πρόσωπο, στο οποίο ο Ενδιαφερόμενος στηρίζεται για την πλήρωση των Κριτηρίων
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας. Επιπλέον θα πρέπει να υποβάλει τα Δικαιολογητικά
Τεκμηρίωσης Δικαιώματος Συμμετοχής και Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης για το
ως άνω τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.1 (i) της
Πρόσκλησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω
τρίτου προσώπου, σύμφωνα με την παράγραφο 11.1 (iii) της παρούσας.

12.6

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

12.6.1

Ως προς το κριτήριο της παραγράφου 10.1 της παρούσας Πρόσκλησης (Τεχνική
Ικανότητα

Ανάπτυξης,

Κατασκευής

Συστήματος

Φυσικού

Αερίου),

κάθε

Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει με τον Φάκελο Δ τα ακόλουθα Δικαιολογητικά
Τεκμηρίωσης Τεχνικής Ικανότητας:
(1)

Πίνακα απόδειξης εμπειρίας του Ενδιαφερομένου και (σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων) του αντίστοιχου μέλους αυτού, στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής
Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη πριν από την
Ημερομηνία Υποβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΣΤ της
Πρόσκλησης.

(2)

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ενδιαφερομένου και (σε περίπτωση
Ένωσης Προσώπων) του αντίστοιχου μέλους αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο
12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του
Παραρτήματος ΣΤ, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα
που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 12.6.1 (1) είναι πλήρεις, αληθείς
και ακριβείς.

(3)

Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εργοδότη ως προς τα έργα που περιλαμβάνονται στον
πίνακα της παραγράφου 12.6.1 (1), με τα οποία βεβαιώνεται από τον εργοδότη η φύση
των υπηρεσιών που παρέσχε ο Ενδιαφερόμενος ή (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων)
το αντίστοιχο μέλος αυτού, το χρονικό διάστημα της παροχής των υπηρεσιών αυτών με
προσδιορισμό του χρόνου έναρξης και λήξης, η φύση της οικείας σύμβασης, ο βαθμός
και ο τρόπος συμμετοχής του Ενδιαφερομένου ή (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων)
του αντίστοιχου μέλος αυτού στην εκτέλεση του έργου (π.χ. ποσοστό συμμετοχής σε
κοινοπραξία, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού κλπ.), καθώς
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής του έργου, στο οποίο παρασχέθηκαν οι
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υπηρεσίες από τον Ενδιαφερόμενο ή (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) το αντίστοιχο
μέλος αυτού.
(4)

Κάθε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που αποδεικνύει την τεχνική ικανότητα του
Ενδιαφερομένου και (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) του αντίστοιχου μέλους αυτού
στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου.

12.6.2

Εφόσον ο Ενδιαφερόμενος επικαλείται την τεχνική ικανότητα τρίτου νομικού
προσώπου, σύμφωνα με την παράγραφο 11.2 της παρούσας, θα πρέπει να υποβάλει
τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 12.6.1 της Πρόσκλησης, Δικαιολογητικά
Τεχνικής Ικανότητας Ανάπτυξης, Κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου για το τρίτο
πρόσωπο στο οποίο ο Ενδιαφερόμενος στηρίζεται για την πλήρωση του εν λόγω
Κριτηρίου Τεχνικής Ικανότητας. Επιπλέον θα πρέπει να υποβάλει τα Δικαιολογητικά
Τεκμηρίωσης Δικαιώματος Συμμετοχής και Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης για το
ως άνω τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.2 (i) της
Πρόσκλησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω
τρίτου προσώπου, σύμφωνα με την παράγραφο 11.2 (iii) της παρούσας.

12.6.3

Ως προς το κριτήριο της παραγράφου 10.2 της παρούσας Πρόσκλησης (Τεχνική
Ικανότητα Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου),

κάθε

Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει με τον Φάκελο Δ τα ακόλουθα Δικαιολογητικά
Τεκμηρίωσης Τεχνικής Ικανότητας:
(1)

Πίνακα απόδειξης εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών του Ενδιαφερομένου και (σε
περίπτωση Ένωσης Προσώπων) του αντίστοιχου μέλους αυτού, στους τομείς της
εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός των τελευταίων
δέκα (10) ετών, πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος ΣΤ της Πρόσκλησης.

(2)

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ενδιαφερομένου και (σε περίπτωση
Ένωσης Προσώπων) του αντίστοιχου μέλους αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο
12.1.2 (iii) της παρούσας Πρόσκλησης και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του
Παραρτήματος ΣΤ, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα
που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 12.6.3 (1) είναι πλήρεις, αληθείς
και ακριβείς.
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(3)

Στην περίπτωση της παραγράφου 10.2.2 της παρούσας, αντίγραφο Άδειας ή Αδειών
Διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Υποβολής, σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.

(4)

Κάθε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που αποδεικνύει την τεχνική ικανότητα του
Ενδιαφερομένου και (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) του αντίστοιχου μέλους αυτού
στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου.

13.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

13.1

Το ΤΑΙΠΕΔ θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση
είναι επαρκείς για την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, εάν οι
Ενδιαφερόμενοι έχουν ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό ή άλλα συναφή
ζητήματα, έχουν το δικαίωμα να αποστείλουν εγγράφως αναλυτικές αιτήσεις παροχής
διευκρινίσεων στα πρόσωπα επικοινωνίας που ορίζονται κατωτέρω το αργότερο μέχρι
είκοσι (20) ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής δηλαδή μέχρι την Τρίτη 11
Αυγούστου 2020 ως τις 14:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT +3). Οι αιτήσεις για την παροχή
διευκρινίσεων πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα
ακόλουθα πρόσωπα επικοινωνίας:

Γιάννης Αγγελόπουλος – PwC

Βασίλης Κοράκης – PwC

Τηλ: +30 210 6874732

Τηλ: +30 210 6874054

Mail: ioannis.angelopoulos@pwc.com

Mail: vasilis.korakis@pwc.com

Το ΤΑΙΠΕΔ, με τη συνδρομή των συμβούλων του, θα απαντήσει εγγράφως στα
αιτήματα παροχής διευκρινίσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Προκειμένου
να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ισότητας, της αντικειμενικότητας και της
διαφάνειας του Διαγωνισμού, όλες οι απαντήσεις σε ερωτήματα Ενδιαφερομένων θα
γνωστοποιηθούν ταυτόχρονα σε όλους τους Ενδιαφερόμενους με ανάρτησή τους στον
ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ (http://www.hradf.com), χωρίς αναφορά στον Ενδιαφερόμενο
που υπέβαλε κάθε ερώτημα. Οι Ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών
και διευκρινίσεων αναφορικά με τον Διαγωνισμό, που διατίθενται στον ανωτέρω
ιστότοπο, με δική τους επιμέλεια και ευθύνη.
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13.2

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως, κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
διευκρινίσεις και/ή συμπληρώσεις από τους Υποψηφίους σε σχέση με ζητήματα
ασαφειών ή τυπικών ελλείψεων των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τάσσοντας
προς τούτο εύλογη προθεσμία παροχής των ζητούμενων διευκρινίσεων και/ή
συμπληρώσεων, αρχόμενη από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης στον αντίστοιχο Υποψήφιο.

14.

ΔΙΑΦΟΡΑ

14.1

Η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού που
περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση.

14.2

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει, αναβάλει, ακυρώσει, αναστείλει ή
τροποποιήσει τον Διαγωνισμό και οποιονδήποτε όρο αυτού, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος να τροποποιήσει την Ημερομηνία Υποβολής, σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των
Υποψηφίων και/ή τρίτων. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι του ΤΑΙΠΕΔ, των
υπαλλήλων, στελεχών ή των συμβούλων του και των εν γένει προστηθέντων του,
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης (ούτε ως προς τα έξοδα υποβολής του
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) ή άλλη αποκαταστατική ζημίας αξίωση ως εκ της
παραλαβής της Πρόσκλησης αυτής ή της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ο αποκλεισμός από τον Διαγωνισμό ή η μη επιτυχία στον
Διαγωνισμό δεν αποτελεί βάση για οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του
ΤΑΙΠΕΔ ή/και των προαναφερθέντων προσώπων. Κάθε Ενδιαφερόμενος είναι
υπεύθυνος για τις δαπάνες και τα κόστη που θα επωμισθεί ανταποκρινόμενος στην
Πρόσκληση και για την προετοιμασία και υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Το ΤΑΙΠΕΔ και οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι σύμβουλοι και οι εν γένει
προστηθέντες αυτού δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε κόστη ή δαπάνες
ήθελε επωμισθεί ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία ήθελε υποστεί οποιοσδήποτε
Ενδιαφερόμενος ή άλλος παραλήπτης της παρούσας Πρόσκλησης σε σχέση με τον
Διαγωνισμό.

14.3

Αν και η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο έχει συγκεντρωθεί με καλή
πίστη, δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν έχει επαληθευθεί ανεξάρτητα από το ΤΑΙΠΕΔ ή
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τους συμβούλους του. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυητική δήλωση ή δέσμευση,
ρητή ή σιωπηρή, δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την
επάρκεια ή την πληρότητα του παρόντος εγγράφου.
14.4

Δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από το ΤΑΙΠΕΔ, τους υπαλλήλους,
τα στελέχη, τους συμβούλους ή/και τους εν γένει προστηθέντες αυτού, καμία ευθύνη
ή υποχρέωση σε σχέση με οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια ή παράλειψη στο παρόν
έγγραφο. Καμία πληροφορία περιεχόμενη στο παρόν έγγραφο δεν αποτελεί βάση
θεμελίωσης οποιασδήποτε εγγυητικής δήλωσης, παράστασης γεγονότος ή όρου
συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του από
οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

14.5

Η παρούσα Πρόσκληση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα και μεταφράστηκε στην
αγγλική. Σε περίπτωση απόκλισης, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

14.6

Τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και
αρμοδιότητα σε σχέση με τις διαφορές που αναφύονται από ή σε σχέση με την
παρούσα Πρόσκληση και τον Διαγωνισμό και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.

14.7

Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης θα έχει ισχύ για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υποβολή της.

15.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση:

(i)

Στις 24.06.2020, στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπου δημοσιεύθηκε την 26.06.2020 και έλαβε τον ακόλουθο Αριθμό
Προκήρυξης: 2020/S 122-300295, και

(ii)

Στις 26.06.2020, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
όπου δημοσιεύθηκε στις 26.06.2020 και έλαβε τον ακόλουθο Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 20PROC006933035,
ενώ το σύνολο του κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
www.hradf.com .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Ιστορικό κοιτάσματος

Το κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότιος Καβάλα» βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της υπολεκάνης
Πρίνου-Καβάλας, σε θαλάσσιο βάθος 52 m στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου 6 χιλιόμετρα από
τη δυτική ακτή της νήσου Θάσου (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Χάρτης τοποθεσίας κοιτάσματος «Νότιος Καβάλα»

Το κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 1972 από τις γεωτρήσεις Νότιος Καβάλα 1 (SK-1 και 1ST) ενώ
αξιολογήθηκε από τις γεωτρήσεις Νότιος Καβάλα 2 (SK-2), Νότιος Καβάλα 3 (SK-3) και Νότιος Καβάλα 5
(SK-5) και αναπτύχθηκε από τις δύο γεωτρήσεις Νότιος Καβάλα 3B (SK-3B) και Νότιος Καβάλα 4 (SK-4)
από το 1973 έως το 1980.
Ο μηχανισμός παγίδευσης είναι ένα ρηγματικό αντίκλινο δομικά κλεισμένο στα δυτικά, νότια και
ανατολικά. Στα δυτικά εμπλέκεται με τις αποθέσεις άμμου του ταμιευτήρα, στην απόληξη της
στρωματογραφίας του Μειόκαινου στην οποία υπάρχουν διαστρώσεις με μια σειρά εβαποριτών.
Η μη επανδρωμένη και τηλεχειριζόμενη εξέδρα (πλατφόρμα) «Κάππα» εγκαταστάθηκε
προκειμένου να στεγάσει τις εγκαταστάσεις εξόρυξης και παραγωγής. Η παραγωγή ξεκίνησε από
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την εξέδρα τον Μάρτιο του 1981 από δύο πηγάδια παραγωγής και μεγιστοποιήθηκε το 1989. Η
συνολική παραγωγή από το κοίτασμα ήταν περίπου 850 εκατομμύρια m 3 έως το τέλος του 2011
(Energean Oil and Gas, 2011).
Τη δεδομένη στιγμή, η χρήση του φυσικού αερίου περιορίζεται για τις ανάγκες δευτερογενούς
άντλησης του κοιτάσματος πετρελαίου «Πρίνος». Έως τις αρχές του 1994, κύριος καταναλωτής της
ημερήσιας παραγωγής ήταν ένα γειτονικό εργοστάσιο λιπασμάτων. Η έλλειψη υποδομών κοινής
ωφέλειας απέτρεψε την ευρύτερη χρήση του φυσικού αερίου (Γεωργακόπουλος, κ.α., 1995).

2.

Ταμιευτήρας

Ο σχηματισμός της δομής είναι ένα απλό ρηγματικό αντίκλινο που ορίζεται από δυσδιάστατα (2D)
και τρισδιάστατα (3D) σεισμικά δεδομένα επιφάνειας περίπου 4.5 km 2 εντός της οποίας ο
ταμιευτήρας παρουσιάζει στρατογραφική αποσφήνωση προς τα νοτιοδυτικά. Ο ταμιευτήρας
αποτελείται από άμμους τουρβιδιτικής προέλευσης στρώματος πάχους 50m, στις οποίες επικάθεται
μία σειρά εβαποριτών κυρίως ορυκτού αλατιού με ανυδριτικά εγκλείσματα του Μειόκαινου.
Το κοίτασμα διερευνάται από πέντε γεωτρήσεις και τρεις ορύξεις πλευρικών τμημάτων. Η γεώτρηση
SK1 ήταν η πρώτη που διατρήθηκε στην ακρότερη θέση του οριζόντιου πηγαδιού, ενώ η SK2
διατρήθηκε εκτός πηγαδιού. Η κάτοψη του ταμιευτήρα απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Οι παραγωγικοί
ψαμμίτες του ταμιευτήρα «Νότιος Καβάλα» έχουν καθαρό πάχος 20m και εντοπίζονται μεταξύ της
βάσης του 4ου εβαπορίτη και της κορυφής του ανώτερου στρώματος αλάτων ('Upper Main Salt'),
κάτω από 1630m (5363 πόδια) στο SK-1 (Εικ. 3). Τα χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα είναι τα εξής:
μέγιστο πορώδες 20%, μέση διαπερατότητα 50mD, μέσος κορεσμός σε νερό 33%.
(Γεωργακόπουλος, κ.α., 1995). Η αρχική επαφή αερίου-νερού σημειώθηκε στα 1723m (5654 πόδια)
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (Προέδρου, 2001), ορίζοντας κατακόρυφο κλείσιμο που
ανέρχεται περίπου στα 90m.
Το αρχικό φυσικό αέριο του κοιτάσματος «Νότιος Καβάλα» συντίθετο κατά 83% από μεθάνιο, 7,5%
από αιθάνιο, 5% από προπάνιο, 1,5% από κανονικό βουτάνιο και 1,7% από ισοβουτάνιο και από
ανώτερους υδρογονάνθρακες σε ποσοστό μικρότερο από 0,5%. Το αέριο περιελάμβανε
συμπυκνωμένους υδρογονάνθρακες βάρους κατά API 67 και χαρακτηριζόταν από την παντελή
απουσία υδροθείου (H2S) (σε αντίθεση με το κοίτασμα πετρελαίου «Πρίνος» που διαθέτει έως 60%
H2S). Άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα συμμετείχαν με λιγότερο από 0,5% το καθένα (Προέδρου,
2001).
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Εικόνα 2: Κάτοψη χάρτη βαθών του ταμιευτήρα με όλες τις γεωτρήσεις (Προέδρου, 2001).
Ισοδιάσταση υψομετρικών καμπυλών 100 πόδια

Εικόνα 3: Γεωλογική εγκάρσια διατομή των γεωτρήσεων στο κοίτασμα «Νότιος Καβάλα»
(τα βάθη σε μέτρα υποθαλάσσια) (σύμφωνα με τον Γεωργακόπουλο 1995)
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Προηγούμενη μελέτη της Energean (Energean Oil and Gas, 2011) σημειώνει την απουσία ενεργού
υδροφόρου ορίζοντα στο κοίτασμα «Νότιος Καβάλα», με τη φυσική εξάντληση να αποτελεί τον
κύριο μηχανισμό παραγωγής και ο όγκος του φυσικού αερίου να είναι περίπου 1000 εκατομμύρια
sm3. Ακολουθούν μερικές από τις παραμέτρους του ταμιευτήρα (Energean Oil and Gas, 2011)
(Energean, 2018) σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο:
•

Μέσο πορώδες: 22% (αύξηση στην εκτίμηση του 1995 από (Γεωργακόπουλος, κ.α., 1995))

•

Μέση διαπερατότητα: 100md

•

Ξηρό αέριο (0,14 mol% CO2)

•

Αρχική πίεση ταμιευτήρα: 182 bars

•

Πίεση ταμιευτήρα μετά από 850 million m3: 27 bars

•

Θερμοκρασία ταμιευτήρα: 95° C

Ο ταμιευτήρας του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότιος Καβάλα» κρίνεται ιδανικός για μετατροπή
του σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου (UGS) (Energean, 2018). Ορισμένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά της σκοπούμενης ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας βάσει προηγούμενων έργων (Energean Oil
and Gas, 2011) είναι τα εξής:
•

Ωφέλιμος όγκος φυσικού αερίου: 530 εκατομμύρια m3 (δύο κύκλοι ανά έτος)

•

Εκτιμώμενη μέγιστη δυναμικότητα απόληψης: 9 εκατομμύρια Sm3/d

•

Εκτιμώμενη μέγιστη δυναμικότητα εισπίεσης: 7,5 εκατομμύρια Sm3/d

•

Αριθμός γεωτρήσεων: 5

•

Διάμετρος αγωγού φυσικού αερίου: 30”

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη προκηρύξει λεπτομερείς/ αναλυτικές τεχνικές μελέτες του ταμιευτήρα στη βάση
πρόσφατων στοιχείων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τρισδιάστατων (3D) σεισμικών
δεδομένων, καθώς και την εκπόνηση έκθεσης εκτίμησης της ακεραιότητας των γεωτρήσεων
(πηγαδιών) (well integrity report).

3.

Εγκαταστάσεις και Αγωγοί

3.1.

Υπεράκτιες εγκαταστάσεις και αγωγοί

Για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότιος Καβάλα» χρησιμοποιήθηκε μία μονή
μη επανδρωμένη εξέδρα τεσσάρων (4) χαλύβδινων ποδαρικών που ονομάστηκε «Κάππα». Η εξέδρα
απομακρυσμένης λειτουργίας συνδέεται με το υπεράκτιο σύμπλεγμα παραγωγής πετρελαίου
Πρίνος, η λειτουργία του οποίου διενεργείται από τον τωρινό παραχωρησιούχο, μέσω αγωγού
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μήκους 12 χιλιομέτρων και διαμέτρου 6”, για τη μεταφορά «γλυκού» φυσικού αερίου και τη
συμπύκνωσή του στην εξέδρα «Δέλτα». Θα εξεταστεί εάν ο υπάρχων αγωγός θα θεωρηθεί μέρος
της ανάπτυξης της ΥΑΦΑ στο κοίτασμα «Νότιος Καβάλα».
Η εξέδρα παραγωγής πετρελαίου «Κάππα» αποτελείται από δύο καταστρώματα εξοπλισμένα με
εγκαταστάσεις διαχωρισμού, αφυδάτωσης και συμπίεσης. Το κάτω κατάστρωμα περιλαμβάνει το
σύστημα ολοκλήρωσης των υπερκατασκευών, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τις κεφαλές των
γεωτρήσεων. Το φυσικό αέριο από τα πηγάδια της «Κάππα» μεταφέρεται στην πλατφόρμα «Δέλτα»
όπου χρησιμοποιείται ως καύσιμο ή/και για παραγωγή με εισπίεση αερίου. Στο πάνω κατάστρωμα
της εξέδρας υπάρχει μία καμπίνα υψηλής ασφαλείας και μια γεννήτρια πετρελαίου.
Επιπλέον υπεράκτιες εγκαταστάσεις και αγωγοί ενδεχομένως να απαιτηθούν για τη βελτιστοποίηση
και ανάπτυξη της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας.
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη προκηρύξει την εκπόνηση μελέτης για την επικαιροποίηση και την εξέταση νέων
και παλαιών αποτελεσμάτων επιθεώρησης των εγκαταστάσεων. Σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι
να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση/ακεραιότητα και να προσδιοριστεί η προβλεπόμενη
διάρκεια ζωής των υπεράκτιων εγκαταστάσεων.
3.2.

Χερσαίες εγκαταστάσεις και αγωγοί

Για την ανάπτυξη της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας ενδέχεται να απαιτηθούν νέες χερσαίες εγκαταστάσεις
και αγωγοί. Εκτιμάται ότι χερσαία έκταση τουλάχιστον 35.000m2 έως 50.000m2 μπορεί να
απαιτηθεί προκειμένου να φιλοξενήσει τις βασικές εγκαταστάσεις της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας. Για
τη μεταφορά του φυσικού αερίου από και προς την ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας ενδέχεται να απαιτηθεί
νέα σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).

4.

Παραπομπές

Energean Oil and Gas, 2011. Μετατροπή του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότιος Καβάλα» σε
Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στο σταυροδρόμι των αγωγών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Λευκωσία, Τέταρτη Σύνοδος για την Ενέργεια.
Energean, 2018. Επίσκεψη αναλυτών και επενδυτών στην Ελλάδα. [Online]
Διατίθεται στη σελίδα: https://www.energean.com/media/2838/prinos-site-visit-presentation10102018.pdf.
Γεωργακόπουλος A. N., Παπακωνσταντίνου Κ. M. & Παπαϊωάννου Κ. A., 1995. Αποθήκη φυσικού
αερίου στο κοίτασμα «Νότιος Καβάλα»: γεωλογικά και σεισμολογικά χαρακτηριστικά. Petroleum
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Προέδρου, Π., 2001. Κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότιος Καβάλα» - Ταφρογενής λεκάνη Πρίνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου
105 62, Αθήνα
Ελλάδα

Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης,
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νοτίου Καβάλας (όπως
ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

Αξιότιμοι κύριοι,

1. Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………….. (όνομα και επώνυμο), ενεργώντας ως νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με την εταιρική επωνυμία …………….. (πλήρης εταιρική
επωνυμία) [ή ως νομίμως εξουσιοδοτημένος/-η από το νομικό πρόσωπο με την εταιρική επωνυμία
………………. για το σκοπό αυτό], που εδρεύει στ.. ……………….. (διεύθυνση, χώρα), δηλώνω ότι το
ως άνω νομικό πρόσωπο (ο «Υποψήφιος») ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό που
προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου
φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης
φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση»), και με την παρούσα υποβάλλει Φάκελο Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Όροι με κεφαλαία γράμματα που
περιέχονται στην παρούσα Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.
[Σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης προσώπων, θα πρέπει να δηλωθούν τα ακόλουθα στην
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
1.

Εμείς, οι κάτωθι υπογράφοντες …………………. (ονόματα και επώνυμα), ενεργώντας ως

νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων με τις εταιρικές επωνυμίες …………….. (πλήρεις
εταιρικές επωνυμίες) αντίστοιχα [ή ως νομίμως εξουσιοδοτημένοι από τα νομικά πρόσωπα με
εταιρικές επωνυμίες ………………. αντίστοιχα, για τον σκοπό αυτό], που εδρεύουν στ.. ………………..
(διεύθυνση, χώρα) αντίστοιχα, δηλώνουμε ότι τα ως άνω νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν από κοινού στον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου 2020
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Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της
χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού
αερίου «Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση»), και
έχοντας συστήσει για το σκοπό αυτό Ένωση Προσώπων με την επωνυμία [•] (ο «Υποψήφιος»), με
την παρούσα υποβάλλουν κοινό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της
Πρόσκλησης. Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα Επιστολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει
διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

Ή
1.

Εγώ, ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………….. (όνομα και επώνυμο), ενεργώντας ως νόμιμος

εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με την εταιρική επωνυμία …………….. (πλήρης εταιρική
επωνυμία) [ή ως νομίμως εξουσιοδοτημένος/-η από το νομικό πρόσωπο με την εταιρική επωνυμία
………………. για τον σκοπό αυτό], που εδρεύει στ.. ……………….. (διεύθυνση, χώρα), ως Επικεφαλής
της Ένωσης Προσώπων με την επωνυμία [•] (ο «Υποψήφιος») που συστάθηκε μεταξύ των κάτωθι
αναφερόμενων νομικών προσώπων, δηλώνω ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν από κοινού στο Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της
χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού
αερίου «Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση») και,
έχοντας συστήσει για το σκοπό αυτό Ένωση Προσώπων, με την παρούσα υποβάλλουν κοινό
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Όροι με κεφαλαία
γράμματα που περιέχονται στην παρούσα Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

Εγώ/Εμείς δηλώνω(-ουμε) περαιτέρω ότι
i)

Τα κάτωθι αναφερόμενα νομικά πρόσωπα αποτελούν μέλη του Υποψηφίου:

α) ………………………… (εταιρική επωνυμία), ……………… (έδρα), με ποσοστό συμμετοχής …….% στον
Υποψήφιο (ποσοστό συμμετοχής)
β)
…………………
………
γ)………………
………….
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ii) Επικεφαλής του Υποψηφίου έχει οριστεί προσηκόντως από τα μέλη του η ……………………..
(εταιρική επωνυμία), με ποσοστό συμμετοχής ...%, που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το όριο που
καθορίζεται στην Πρόσκληση.
iii) Ο Επικεφαλής του Υποψηφίου έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τα υπόλοιπα μέλη του να
εκπροσωπεί και να δεσμεύει τον Υποψήφιο και όλα τα μέλη του έναντι της εταιρείας ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια και για όλους τους
σκοπούς του Διαγωνισμού.
iv) Όλα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα (μέλη του Υποψηφίου) αναγνωρίζουν ότι υπέχουν από
κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι της εταιρείας ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του

Διαγωνισμού και με την τήρηση των υποχρεώσεων του Υποψηφίου που απορρέουν από τη
συμμετοχή του στον Διαγωνισμό καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης
Παραχώρησης.
2. Οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της παρούσας Επιστολής και την υποβολή
του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου επισυνάπτονται στην παρούσα, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 12.3.1 της Πρόσκλησης.
3. Όλα τα απαραίτητα για τη συμμετοχή του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό έγγραφα υποβάλλονται
στους Φακέλους Β, Γ και Δ του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [για κάθε μέλος του
Υποψηφίου, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στις παραγράφους 12.4, 12.5 και 12.6 της
Πρόσκλησης].
4. [Συμπληρώνεται εφόσον απαιτείται:] Ο Υποψήφιος επικαλείται τους χρηματοοικονομικούς
πόρους του νομικού προσώπου με εταιρική επωνυμία ………………………… (εταιρική επωνυμία),
……………… (έδρα), και υποβάλλει τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 11.1
και 12.5.2 της Πρόσκλησης.
[Συμπληρώνεται εφόσον απαιτείται:] Ο Υποψήφιος επικαλείται την τεχνική ικανότητα αναφορικά
με το κριτήριο Ανάπτυξης, Κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου του νομικού προσώπου με
εταιρική επωνυμία ………………………… (εταιρική επωνυμία), ……………… (έδρα), και υποβάλλει τα
έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 11.2 και 12.6.2 της Πρόσκλησης.
5. Ο

Υποψήφιος,

με

την

υπογραφή

της

παρούσας,

ορίζει

τον/την

κύριο/κυρία

…………………..(πλήρες ονοματεπώνυμο), κάτοικο …………………. (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση), με
αριθμό τηλεφώνου ………………… (σταθερό τηλέφωνο), και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) ……………, ως πρόσωπο επικοινωνίας / αντίκλητο του, με τον οποίο η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. και οι Σύμβουλοί της μπορούν να
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επικοινωνούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
6. Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής του Υποψηφίου σχετικά με την επένδυση στην Υπόγεια
Αποθήκη Φυσικού Αερίου Νοτίου Καβάλας καθώς και του επενδυτικού ορίζοντα του Υποψηφίου.
………………………… (Συμπληρώνεται από τον Ενδιαφερόμενο) ………………………………………………..
7. Σύντομη περιγραφή και λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που σκοπεύει να
χρησιμοποιήσει και έχει πρόσβαση ο Υποψήφιος για τη χρηματοδότηση του οικονομικού
ανταλλάγματος προς το ΤΑΙΠΕΔ και την κατασκευή της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας.
………………………(Συμπληρώνεται από τον Ενδιαφερόμενο)………………………………………………..
8. Μια αρχική εκτίμηση από τον Υποψήφιο για τυχόν πιθανά θέματα που ο Υποψήφιος
προβλέπει ότι δύναται να ανακύψουν, αναφορικά με τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τον
τεχνικό, οικονομικό και νομικό έλεγχο καθώς και άλλες απαραίτητες πηγές πληροφόρησης, ώστε
ο Υποψήφιος να είναι σε θέση να υποβάλει μια πλήρως χρηματοδοτημένη Δεσμευτική Προσφορά,
καθώς και τις απόψεις του Υποψηφίου σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων.
…………………………(Συμπληρώνεται από τον Ενδιαφερόμενο)………………………………………………..

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
(Υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε Ενδιαφερομένου και
(σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) κάθε μέλους αυτού)1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός)
…………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που
εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης),
................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την
………...........…….

(Ημερομηνία

γέννησης),

κάτοικος

………………………….

(Χώρα-Πόλη-Οδός-

Ταχυδρομικός Κώδικας) {στην περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι
περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα
υπογράψουν},

_

ενεργώντας

ως

νόμιμος

εκπρόσωπος

της

εταιρείας

( εφεξής: η «Εταιρεία»), έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών που προβλέπονται από τον

Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με την παρούσα δηλώνω/-ουμε
υπεύθυνα σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του
……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον
Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και
εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα»
ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση»), ότι:

1

Υποβάλλεται είτε μία φορά υπογεγραμμένη από όλα τα πρόσωπα ως προς τα οποία συντρέχει σχετική

υποχρέωση υποβολής είτε περισσότερες φορές αναλόγως του πλήθους των προσώπων ως προς τα οποία
συντρέχει η εν λόγω υποχρέωση.
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1) Έως και σήμερα η Εταιρεία πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Πρόσκλησης (επισυναπτόμενο) και δεν συντρέχει στο πρόσωπό της οποιοσδήποτε από τους
λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 5.2 και 5.3 της Πρόσκλησης. Η Εταιρεία δεν αποτελεί
εξωχώρια εταιρεία ή νομικό πρόσωπο με έδρα σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος ή σε κράτος
που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με τις παραγράφους 5.4 και 5.5 της
Πρόσκλησης, και η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής: ……………. [συμπληρώνονται τα στοιχεία των
μετόχων και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετόχου].
2)

Η Εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτής, καθώς και τα

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στην Εταιρεία / [σε
περίπτωση επενδυτικού κεφαλαίου] ο διαχειριστής επενδύσεων, δεν έχουν καταδικαστεί με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα ακολούθως αναφερόμενα ποινικά
αδικήματα:
(i)

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης

Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300).
(ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών
της Ένωσης (EE C 195) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης-Πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(EE L 192), καθώς και όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316), η οποία κυρώθηκε με τον
νόμο 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48).
(iv) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής.
(v) 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.10.2005 σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας (EE L 309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό
δίκαιο με το ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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(vi)

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 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 (EE L 101), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄
215).
3)

Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που αφορούν στην πληρωμή φόρων

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής της.
4)

Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής της.
5)

Η Εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
της δραστηριότητες, και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει
από παρόμοια διαδικασία, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής της.
6)

Η Εταιρεία έχει λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους

του Διαγωνισμού.
7)

Η Εταιρεία πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, τα

Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 9 της Πρόσκλησης και τα Κριτήρια Τεχνικής
Ικανότητας του άρθρου 10 της Πρόσκλησης2, και δεν υφίστανται εταιρικοί περιορισμοί,
περιορισμοί σχετικοί με τον ανταγωνισμό ή άλλοι νομικοί περιορισμοί που να κωλύουν την
συμμετοχή της στον Διαγωνισμό.
8)

Η συμμετοχή της Εταιρείας στον Διαγωνισμό, λαμβάνει χώρα με αποκλειστική ευθύνη και

δαπάνη της και δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσής της από το ΤΑΙΠΕΔ, τους

2

Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης μέλους Ένωσης Προσώπων, δηλώνονται κατά περίπτωση τα Κριτήρια

Χρηματοικονομικής Επάρκειας ή/και τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας που πληροί το αντίστοιχο μέλος της
Ένωσης Προσώπων.
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υπαλλήλους, τα στελέχη, τους συμβούλους ή τους εν γένει προστηθέντες του λόγω της συμμετοχής
της στον Διαγωνισμό.
9)

Όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης και άλλα συνοδευτικά

έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την
Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή και δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες που απαιτούνται σχετικά
με τον Διαγωνισμό.
10) Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Υπογράφεται από κάθε μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
Ενδιαφερομένου και (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) κάθε μέλους αυτού,
καθώς και από κάθε πρόσωπο που έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτών3)

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός)
…………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που
εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης),
................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την
………...........…….

(Ημερομηνία

γέννησης),

κάτοικος

………………………….

(Χώρα-Πόλη-Οδός-

Ταχυδρομικός Κώδικας), ως μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτής /
ως πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου της εταιρείας

_

/ [σε περίπτωση επενδυτικού κεφαλαίου] ως διαχειριστής επενδύσεων (fund manager) του

επενδυτικού κεφαλαίου (fund) ________________, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών που
προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με την
παρούσα δηλώνω/-ουμε υπεύθυνα σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του
……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον
Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και
εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα»
ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση»), ότι:
1) Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα ακολούθως
αναφερόμενα ποινικά αδικήματα:

3

Υποβάλλεται είτε μία φορά υπογεγραμμένη από όλα τα πρόσωπα ως προς τα οποία συντρέχει υποχρέωση

υποβολής είτε περισσότερες φορές αναλόγως του πλήθους των προσώπων ως προς τα οποία συντρέχει η εν
λόγω υποχρέωση.
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(i)

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης

Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300).
(ii)

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών
της Ένωσης (EE C 195) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης-Πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE
L 192), καθώς και όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316), η οποία κυρώθηκε με τον
νόμο 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48).
(iv) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής.
(v)

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.10.2005 σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας (EE L 309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό
δίκαιο με το ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(vi) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 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 (EE L 101), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄
215).
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2) Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]

56

20PROC006936044 2020-06-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός)
…………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που
εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης),
................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την
………...........…….

(Ημερομηνία

γέννησης),

κάτοικος

………………………….

(Χώρα-Πόλη-Οδός-

Ταχυδρομικός Κώδικας), ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
{στην περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει
να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν}, έχοντας πλήρη γνώση
των συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες
δηλώσεις, με την παρούσα δηλώνω/-ουμε υπεύθυνα σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του
……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου) Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον
Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και
εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα»
ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση»), ότι:

Το εφαρμοστέο δίκαιο (συγκεκριμένη αναφορά στο εν λόγω δίκαιο) σε σχέση με τις οικονομικές
καταστάσεις του νομικού προσώπου

(εταιρική

επωνυμία)

δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω νομικού προσώπου.

(τόπος),
( ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση γνησίου υπογραφών]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου

Αρ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Οικονομικό έτος Οικονομικό έτος Οικονομικό έτος
[x1]
[x2]
[x3]

58

Μέσος όρος 3 ετών

Σε περίπτωση Fund

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αρ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
% ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου

Σε περίπτωση Fund

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΗ
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οικονομικό Οικονομικό έτος Οικονομικό
έτος [x1]
[x2]
έτος [x3]

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Μέσος όρος 3
ετών

Α

Χ1

Υ1

Α*[Χ1 ή Υ1]=Δ

Β

Χ2

Υ2

Β*[Χ2 ή Υ2]=Ε

Γ

Χ3

Υ3

Γ*[Χ3 ή Υ3]=ΣΤ

Α+Β+Γ=100%

Δ+Ε+ΣΤ
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Σημειώσεις:
Οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται από τις τρεις (3) τελευταίες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. Αν ο Ενδιαφερόμενος διατηρεί οικονομικές καταστάσεις σε άλλο νόμισμα εκτός του Ευρώ, ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να
μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παρουσιάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ, η οποία, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του κάθε οικονομικού έτους και, σε
περίπτωση fund, η συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας έκδοσης του αντίστοιχου Δικαιολογητικού Τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Σε περίπτωση αποκλίσεων, οι οικονομικές καταστάσεις ή η σχετική βεβαίωση, ανάλογα με την περίπτωση, θα υπερισχύουν σε σχέση με τον παραπάνω
πίνακα.

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]
[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) …………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από
……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) …………………

την

………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός
Κώδικας) {στην περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα
πρέπει

να

συμπληρωθούν
ενεργώντας

τα

στοιχεία
ως

όλων

των

νόμιμος

εκπροσώπων

που

εκπρόσωπος

θα

υπογράψουν},

της

εταιρείας

(εφεξής: η «Εταιρεία»), έχοντας πλήρη γνώση των
συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με
την παρούσα δηλώνω/-ουμε υπεύθυνα σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία
Ενδιαφερομένου) Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από
22 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης
παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος
φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση»), ότι:
1) Έως και σήμερα η Εταιρεία πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Πρόσκλησης (επισυναπτόμενο) και δεν συντρέχει στο πρόσωπό της οποιοσδήποτε από τους λόγους
αποκλεισμού των παραγράφων 5.2 και 5.3 της Πρόσκλησης. Η Εταιρεία δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία
ή νομικό πρόσωπο με έδρα σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος ή σε κράτος που έχει προνομιακό
φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με τις παραγράφους 5.4 και 5.5 της Πρόσκλησης, και η μετοχική της
σύνθεση έχει ως εξής: ……………... [συμπληρώνονται τα στοιχεία των μετόχων και το ποσοστό συμμετοχής
κάθε μετόχου]
2) Η Εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτής, καθώς και τα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στην Εταιρεία / [σε περίπτωση
επενδυτικού κεφαλαίου] ο διαχειριστής επενδύσεων, δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση για οποιοδήποτε από τα ακολούθως αναφερόμενα ποινικά αδικήματα:
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(i)

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης Πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (EE L 300).
(ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (EE C 195) και
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης-Πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192), καθώς και όπως ορίζεται στην
ελληνική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316), η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄
48).
(iv) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σελ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
(v) 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.10.2005 σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L
309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 3691/2008,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(vi)

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 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 (EE L 101), η οποία
ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215).
3) Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που αφορούν στην πληρωμή φόρων σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής της.
4) Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασής της.
5) Η Εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε
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διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, και
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία,
σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής της.
6)

Η Εταιρεία έχει λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του

Διαγωνισμού.
7) Όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης και άλλα συνοδευτικά έγγραφα που
έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την Εταιρεία είναι αληθή και
ακριβή και δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες που απαιτούνται σχετικά με τον Διαγωνισμό.
8) Η Εταιρεία πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας της Πρόσκλησης και δεσμεύεται να
θέσει στη διάθεση του ......................... (εταιρική επωνυμία του Ενδιαφερόμενου) τους απαραίτητους
χρηματοοικονομικούς πόρους για την υλοποίηση του Έργου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί με
τη Σύμβαση Παραχώρησης.
9) Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
α/α Έργου:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%)
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ /
ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σημειώσεις:

Παρακαλείσθε να προσθέσετε πίνακες, εάν απαιτείται.
* Η πληροφορία/περιγραφή να παρέχει τον απαραίτητο βαθμό λεπτομέρειας για την διαπίστωση
της πλήρωσης ή μη του αντίστοιχου κριτηρίου τεχνικής ικανότητας

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

64

20PROC006936044 2020-06-29
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα
και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός)
…………………..……….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που
εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης),
................... υπήκοος,……………., γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και
Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος ………………………….
(Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), ενεργώντας

ως

νόμιμος

εκπρόσωπος της

εταιρείας
{στην περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα
πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν},

έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/86 για
τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με την παρούσα δηλώνω/-ουμε υπεύθυνα σε σχέση με την
υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερόμενου) Φακέλου Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου 2020 Πρόσκληση
Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης,
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου
«Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που εξέδωσε η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής: η «Πρόσκληση»), ότι:

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον πίνακα που συντάχθηκε και
υποβλήθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ – Υπόδειγμα 1 της Πρόσκλησης σε σχέση με την
εμπειρία του νομικού προσώπου [

] (να εισαχθεί η εταιρική επωνυμία) αναφορικά με

_______________________ είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς.

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα
και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός)
…………………..
………………………….., κάτοχος ..................... του Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν ………………………. που
εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. (ημερομηνία έκδοσης),
................... υπήκοος,
γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την
………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-ΟδόςΤαχυδρομικός Κώδικας) {στην περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι
περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που
θα υπογράψουν}, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
(εφεξής: η «Εταιρεία»), έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών που προβλέπονται από τον
Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με την παρούσα δηλώνω/-ουμε
υπεύθυνα σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου)
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22
Ιουνίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης
παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του
κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που
εξέδωσε η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής:
η «Πρόσκληση»), ότι:
1) Έως και σήμερα η Εταιρεία πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5
της Πρόσκλησης (επισυναπτόμενο) και δεν συντρέχει στο πρόσωπό της οποιοσδήποτε από τους
λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 5.2 και 5.3 της Πρόσκλησης. Η Εταιρεία δεν αποτελεί
εξωχώρια εταιρεία ή νομικό πρόσωπο με έδρα σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος ή σε
κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς σύμφωνα με τις παραγράφους 5.4 και 5.5
της Πρόσκλησης, και η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής: ……………... [συμπληρώνονται τα
στοιχεία των μετόχων και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετόχου]
2)

Η Εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτής, καθώς και

τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στην Εταιρεία,
δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα ακολούθως
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αναφερόμενα ποινικά αδικήματα:
(i)

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης

Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300).
(ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών
της Ένωσης (EE C 195) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης-Πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(EE L 192), καθώς και όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316), η οποία κυρώθηκε με τον
νόμο 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄ 48).
(iv) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της
22.6.2002, σελ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
(v) 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.10.2005 σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
(vi) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 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 (EE L 101), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 215).
3) Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που αφορούν στην πληρωμή φόρων
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής
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της.
4) Η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής της.
5) Η Εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
της δραστηριότητες, και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής της.
6) Η Εταιρεία έχει λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους του Διαγωνισμού.
7) Όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης και άλλα συνοδευτικά
έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την
Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή και δεν έχουν αποκρυβεί πληροφορίες σχετικές με τον
Διαγωνισμό.
8)

Η Εταιρεία πληροί το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας Ανάπτυξης, Κατασκευής

Συστήματος Φυσικού Αερίου της παραγράφου 10.1 της Πρόσκλησης, και δεσμεύεται να θέσει
στη διάθεση του ......................... (εταιρική επωνυμία του Ενδιαφερόμενου) τους απαραίτητους
ανθρώπινους πόρους, τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα για την ανάπτυξη, κατασκευή της
Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου Νοτίου Καβάλας, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί
με τη Σύμβαση Παραχώρησης.
9)

Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους

αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

(τόπος),
(ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα
και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός)
…………………..…………………………..,

κάτοχος

.....................

του

Διαβατηρίου

υπ’

αριθμόν

………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την ..................
(ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος γέννησης
– Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος
…………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας) {στην περίπτωση που οι νόμιμοι
εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία
όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν}, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας

(εφεξής: η «Εταιρεία»), έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών που προβλέπονται από τον
Ελληνικό νόμο 1599/86 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με την παρούσα δηλώνω/-ουμε
υπεύθυνα σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του ……………………… (επωνυμία Ενδιαφερομένου)
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 22 Ιουνίου
2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης
παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου του
κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, που
εξέδωσε η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής:
η «Πρόσκληση»), ότι:
Το …………….. (περιγραφή του απαιτούμενου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
εγγράφου), η υποβολή του οποίου προβλέπεται στην παράγραφο ……. της Πρόσκλησης, δεν
εκδίδεται στη χώρα σύστασης και/ή τρέχουσας εγκατάστασης (να προσδιορισθεί η χώρα) της
Εταιρείας.
(Το οικείο νομικό πρόσωπο θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει στην παρούσα δήλωση τα
γεγονότα που θα πιστοποιούνταν με το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό, όπως απαιτείται από την
Πρόσκληση).
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Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

(τόπος),
( ημερομηνία)
[Υπογραφή (-ές)]

[Θεώρηση του γνησίου των υπογραφών]
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