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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Α. Αντικείμενο Πρόσκλησης

 

Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»(

Greece S.A., εφεξής: «EG»), επιθυμεί με την παρούσα πρόσκληση να διερευνήσει το 

ενδιαφέρον αξιόπιστων εξειδικευμένων συμβούλων (χρηματοοικονομικοί 

σύμβουλοι,) (εφεξής οι «Υποψήφιοι Σύμβ

EGσχετικά με την εξέταση και αξιολόγηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που 

υποβάλλονται σε αυτή ως υποψήφιες στρατηγικές επενδύσεις του Ν.3894/2010, 

όπως ισχύει (εφεξής «Ιδιωτικές Επενδύσεις»). Οι ΥΣ θα αναλαμβάνουν την

προετοιμασία των σχετικών εισηγήσεων προς την 

Ιδιωτικών Επενδύσεων στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (εφεξής «το Έργο»).

 

Η ΕG θα καταρτίσει μητρώο αξιολογητών αποτελούμενο από 

Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους οι οποίοι θα προκύ

πρόσκληση. 

 

Ως Έργο εν προκειμένω νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3894/2010:

Η εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3894/2010, όπως ισχύει, για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων 

ή/και επιχειρηματικών σχεδίων στον ως άνω Νόμο. (εφεξής: «Ιδιωτικές 

Επενδύσεις») 

 

Από τους ΥΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και του αρθ. 

5 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει, κατά την απόλυτο διακριτική ευχέρεια της 

εταιρεία θα καταρτίσει Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, τριετούς διάρκειας, το οποίο θα η 

τροποποιεί μονομερώς ελεύθερα. Σε κάθε έναν από τους ΥΣ που θα ενταχθούν στο 

Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων θα α

την EGσχετική πρόσκληση, προκειμένου να συναφθεί σχετική σύμβαση

βάσει της οποίας θα του ανατίθεται κάθε φορά επιμέρους έργο με τους 

ειδικότερους όρους του, κατά την ελεύθερη κρίση της 

παρούσας πρόσκλησης και του 

κάθε επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα αξιολογείται, για όλους όσοι τελικώς 

συμβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και 

σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί τα όρια που τίθενται από 

νομοθεσία σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3894/2010,όπως 

ισχύει. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Α. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»(

G»), επιθυμεί με την παρούσα πρόσκληση να διερευνήσει το 

ενδιαφέρον αξιόπιστων εξειδικευμένων συμβούλων (χρηματοοικονομικοί 

σύμβουλοι,) (εφεξής οι «Υποψήφιοι Σύμβουλοι» ή «ΥΣ») για την υποστήριξη της 

σχετικά με την εξέταση και αξιολόγηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που 

υποβάλλονται σε αυτή ως υποψήφιες στρατηγικές επενδύσεις του Ν.3894/2010, 

όπως ισχύει (εφεξής «Ιδιωτικές Επενδύσεις»). Οι ΥΣ θα αναλαμβάνουν την

προετοιμασία των σχετικών εισηγήσεων προς την EG σχετικά με την υπαγωγή των 

Ιδιωτικών Επενδύσεων στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (εφεξής «το Έργο»).

θα καταρτίσει μητρώο αξιολογητών αποτελούμενο από 

Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους οι οποίοι θα προκύψουν με την παρούσα 

Ως Έργο εν προκειμένω νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3894/2010:

Η εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3894/2010, όπως ισχύει, για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων 

ή/και επιχειρηματικών σχεδίων στον ως άνω Νόμο. (εφεξής: «Ιδιωτικές 

Από τους ΥΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και του αρθ. 

5 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει, κατά την απόλυτο διακριτική ευχέρεια της 

ρτίσει Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, τριετούς διάρκειας, το οποίο θα η EG διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιεί μονομερώς ελεύθερα. Σε κάθε έναν από τους ΥΣ που θα ενταχθούν στο 

Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών Επενδύσεων θα απευθυνθεί από 

σχετική πρόσκληση, προκειμένου να συναφθεί σχετική σύμβαση

βάσει της οποίας θα του ανατίθεται κάθε φορά επιμέρους έργο με τους 

ειδικότερους όρους του, κατά την ελεύθερη κρίση της EG, στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης και του ν. 3894/2010,όπως ισχύει. Η συνολική αμοιβή, για 

κάθε επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα αξιολογείται, για όλους όσοι τελικώς 

συμβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και 

σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί τα όρια που τίθενται από 

νομοθεσία σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3894/2010,όπως 

 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»(Enterprise 

G»), επιθυμεί με την παρούσα πρόσκληση να διερευνήσει το 

ενδιαφέρον αξιόπιστων εξειδικευμένων συμβούλων (χρηματοοικονομικοί 

ουλοι» ή «ΥΣ») για την υποστήριξη της 

σχετικά με την εξέταση και αξιολόγηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που 

υποβάλλονται σε αυτή ως υποψήφιες στρατηγικές επενδύσεις του Ν.3894/2010, 

όπως ισχύει (εφεξής «Ιδιωτικές Επενδύσεις»). Οι ΥΣ θα αναλαμβάνουν την 

G σχετικά με την υπαγωγή των 

Ιδιωτικών Επενδύσεων στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (εφεξής «το Έργο»). 

θα καταρτίσει μητρώο αξιολογητών αποτελούμενο από 

ψουν με την παρούσα 

Ως Έργο εν προκειμένω νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3894/2010: 

Η εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3894/2010, όπως ισχύει, για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων 

ή/και επιχειρηματικών σχεδίων στον ως άνω Νόμο. (εφεξής: «Ιδιωτικές 

Από τους ΥΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και του αρθ. 

5 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει, κατά την απόλυτο διακριτική ευχέρεια της EG, η 

ρτίσει Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών 

διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιεί μονομερώς ελεύθερα. Σε κάθε έναν από τους ΥΣ που θα ενταχθούν στο 

πευθυνθεί από 

σχετική πρόσκληση, προκειμένου να συναφθεί σχετική σύμβαση-πλαίσιο, 

βάσει της οποίας θα του ανατίθεται κάθε φορά επιμέρους έργο με τους 

, στο πλαίσιο της 

ν. 3894/2010,όπως ισχύει. Η συνολική αμοιβή, για 

κάθε επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα αξιολογείται, για όλους όσοι τελικώς 

συμβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και 

σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί τα όρια που τίθενται από την ενωσιακή 

νομοθεσία σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3894/2010,όπως 
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Β. Ενδεικτική συνοπτική Περιγραφή του Έργου ( Ιδιωτικές Επενδύσεις)

 

Οι Σύμβουλοι που θα ενταχθούν στο Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών 

Επενδύσεων θα αναλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις, ενδεικτικά ανάλογα με 

την ειδικότητά τους, ως ακολούθως: 

 

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

i. Έλεγχος πληρότητας στοιχείων του εκάστοτε υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου 

(business plan) του φακέλου ανατεθειμένης Ιδιωτικής 

διατάξεις του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

 

ii. Έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου ως προς την ανάλυση των συνεπειών του, 

άμεσα και έμμεσα στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment

 

iii. Αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης για το χαρακτηρισμό της 

Ιδιωτικής Επένδυσης ως στρατηγικής και την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 

3894/2010, όπως ισχύει. 

 

iv. Προτάσεις-εισηγήσεις για την εξέταση τυχόν πρόσθετων όρων 

επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

 

v. Προτάσεις για αναζήτηση πρόσθετων συμπληρωματικών στοιχείων από τον 

επενδυτή στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούμ

 

vi. Έλεγχος της αξιοπιστίας των αναφερόμενων πηγών χρηματοδότησης και της 

βιωσιμότητας της χρηματοδοτικής δομής του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου.

 

vii. Αξιολόγηση και εισήγηση προς την 

συνδρομή από το Δημόσιο έχει ζητηθεί από τον επενδυτή με το επενδυτικό σχέδιο.

 

viii. Ανάλυση και αξιολόγηση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών 

ωφελειών υπέρ του Δημοσίου

 

ix. Αιτιολογημένη Εισήγηση προς την EG, π

σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3894/2010 και υποστήριξη της EG στην προετοιμασία 

της σχετικής εισήγησής της προς την ΔΕΣΕ.

 

x. Συνδρομή ως προς την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης προόδου της EG προς 

τη Βουλή των Ελλήνων περί των υπαχθησομένων στρατηγικών επενδύσεων, στο 

βαθμό που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης του Συμβούλου.

 

xi. Έλεγχος, επάρκειας και καταλληλότητας των εγγράφων και άλλων στοιχείων 

τεκμηρίωσης που περιέχονται στον φάκελο.

 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.)
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Β. Ενδεικτική συνοπτική Περιγραφή του Έργου ( Ιδιωτικές Επενδύσεις)

Οι Σύμβουλοι που θα ενταχθούν στο Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών 

αλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις, ενδεικτικά ανάλογα με 

την ειδικότητά τους, ως ακολούθως:  

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι 

i. Έλεγχος πληρότητας στοιχείων του εκάστοτε υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου 

plan) του φακέλου ανατεθειμένης Ιδιωτικής Επένδυσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 

ii. Έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου ως προς την ανάλυση των συνεπειών του, 

άμεσα και έμμεσα στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment). 

iii. Αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης για το χαρακτηρισμό της 

Ιδιωτικής Επένδυσης ως στρατηγικής και την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 

 

εισηγήσεις για την εξέταση τυχόν πρόσθετων όρων 

επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει. 

. Προτάσεις για αναζήτηση πρόσθετων συμπληρωματικών στοιχείων από τον 

επενδυτή στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων.

. Έλεγχος της αξιοπιστίας των αναφερόμενων πηγών χρηματοδότησης και της 

βιωσιμότητας της χρηματοδοτικής δομής του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου.

. Αξιολόγηση και εισήγηση προς την EG σχετικά με οποιασδήποτε μορφής 

συνδρομή από το Δημόσιο έχει ζητηθεί από τον επενδυτή με το επενδυτικό σχέδιο.

Ανάλυση και αξιολόγηση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών 

ωφελειών υπέρ του Δημοσίου 

. Αιτιολογημένη Εισήγηση προς την EG, περί της ένταξης ή μη του επενδυτικού 

σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3894/2010 και υποστήριξη της EG στην προετοιμασία 

της σχετικής εισήγησής της προς την ΔΕΣΕ. 

. Συνδρομή ως προς την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης προόδου της EG προς 

περί των υπαχθησομένων στρατηγικών επενδύσεων, στο 

βαθμό που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης του Συμβούλου. 

. Έλεγχος, επάρκειας και καταλληλότητας των εγγράφων και άλλων στοιχείων 

τεκμηρίωσης που περιέχονται στον φάκελο. 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 

 

Β. Ενδεικτική συνοπτική Περιγραφή του Έργου ( Ιδιωτικές Επενδύσεις) 

Οι Σύμβουλοι που θα ενταχθούν στο Μητρώο Εξειδικευμένων Συμβούλων Ιδιωτικών 

αλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις, ενδεικτικά ανάλογα με 

i. Έλεγχος πληρότητας στοιχείων του εκάστοτε υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου 

Επένδυσης, σύμφωνα με τις 

ii. Έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου ως προς την ανάλυση των συνεπειών του, 

άμεσα και έμμεσα στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

iii. Αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης για το χαρακτηρισμό της 

Ιδιωτικής Επένδυσης ως στρατηγικής και την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 

εισηγήσεις για την εξέταση τυχόν πρόσθετων όρων ένταξης του 

επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, σύμφωνα με τις 

. Προτάσεις για αναζήτηση πρόσθετων συμπληρωματικών στοιχείων από τον 

ενων παραγράφων. 

. Έλεγχος της αξιοπιστίας των αναφερόμενων πηγών χρηματοδότησης και της 

βιωσιμότητας της χρηματοδοτικής δομής του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου. 

σχετικά με οποιασδήποτε μορφής 

συνδρομή από το Δημόσιο έχει ζητηθεί από τον επενδυτή με το επενδυτικό σχέδιο. 

Ανάλυση και αξιολόγηση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών 

ερί της ένταξης ή μη του επενδυτικού 

σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3894/2010 και υποστήριξη της EG στην προετοιμασία 

. Συνδρομή ως προς την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης προόδου της EG προς 

περί των υπαχθησομένων στρατηγικών επενδύσεων, στο 

. Έλεγχος, επάρκειας και καταλληλότητας των εγγράφων και άλλων στοιχείων 
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xii. Προσδιορισμός και αξι

επιμέρους φάσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (αδειοδότηση, ανάπτυξη 

και λειτουργία). 

 

 

 

Γ. Κριτήρια ανάθεσης 

 

i) Ελάχιστη εμπειρία 

 

Οι ΥΣ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή να υλοποιούν ως σύμβουλοι κατά την 

τελευταία πενταετία (από την ημερομηνία της παρούσας) έργα στους τομείς 

εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών, αξιολόγησης ή/και αποτίμησης αξίας 

μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων ή 

αξιοποίηση τους, ή σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την αποτίμηση της 

αξίας εταιρειών, προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστον τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 

(€300.000.000) ή τουλάχιστον ένα έργο προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστον 

εκατομμυρίων ευρώ (€40.000.000) 

ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή έργα συνεργασίας Δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται αποδεδειγμένα σε 

διαδικασία δημοπράτησης ή υλοποί

ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή/και ιδιωτών 

επενδυτών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διενεργήσει τουλάχιστον 300.000 

ευρώ μέσο ετήσιο τζίρο, τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. 

 

ii). Ομάδα Έργου 

 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν για το έργο που θα τους αναθέσει η IG 

δεσμευμένη και αφοσιωμένη (στο έργο) Ομάδα Έργου, η οποία θα διαθέτει κατ’ 

ελάχιστον το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό ανά ειδικότητα, για την εκτέλεση της 

σύμβασης και την αξιολόγηση των επιμέρους συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Δ.1. Σύγκρουση συμφερόντων

 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένες διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας 

προϋποθέσεων σύγκρουσης συμ

προϋποθέσεων ή/και συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος του Δημοσίου 

είτε αφορούν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτα πρόσωπα ή 

υπηρεσίες χρηματοδότησης τρίτων προσώπων ή οικονομικού ή/και λογιστικού 

ελέγχου τρίτων προσώπων, που ισχύει για τον σύμβουλο θα ισχύει και για κάθε ένα 

μέλος της Ομάδας Έργου.
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. Προσδιορισμός και αξιολόγηση κινδύνων που είναι δυνατόν να προκύψουν σε 

επιμέρους φάσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (αδειοδότηση, ανάπτυξη 

Οι ΥΣ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή να υλοποιούν ως σύμβουλοι κατά την 

τελευταία πενταετία (από την ημερομηνία της παρούσας) έργα στους τομείς 

εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών, αξιολόγησης ή/και αποτίμησης αξίας 

μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων ή ακινήτων με σκοπό την επενδυτική 

αξιοποίηση τους, ή σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την αποτίμηση της 

αξίας εταιρειών, προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστον τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 

ή τουλάχιστον ένα έργο προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστον 

€40.000.000) για επενδυτικά ιδιωτικά έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή έργα συνεργασίας Δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται αποδεδειγμένα σε 

διαδικασία δημοπράτησης ή υλοποίησης είτε για φορείς του Δημόσιου ή/και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή/και ιδιωτών 

επενδυτών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διενεργήσει τουλάχιστον 300.000 

ευρώ μέσο ετήσιο τζίρο, τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.  

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν για το έργο που θα τους αναθέσει η IG 

δεσμευμένη και αφοσιωμένη (στο έργο) Ομάδα Έργου, η οποία θα διαθέτει κατ’ 

ελάχιστον το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό ανά ειδικότητα, για την εκτέλεση της 

ην αξιολόγηση των επιμέρους συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δ.1. Σύγκρουση συμφερόντων 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένες διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας 

προϋποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Η αρχή της αποφυγής δημιουργίας 

προϋποθέσεων ή/και συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος του Δημοσίου 

είτε αφορούν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτα πρόσωπα ή 

υπηρεσίες χρηματοδότησης τρίτων προσώπων ή οικονομικού ή/και λογιστικού 

έγχου τρίτων προσώπων, που ισχύει για τον σύμβουλο θα ισχύει και για κάθε ένα 

μέλος της Ομάδας Έργου. 

 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 

 

ολόγηση κινδύνων που είναι δυνατόν να προκύψουν σε 

επιμέρους φάσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (αδειοδότηση, ανάπτυξη 

Οι ΥΣ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ή να υλοποιούν ως σύμβουλοι κατά την 

τελευταία πενταετία (από την ημερομηνία της παρούσας) έργα στους τομείς 

εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών, αξιολόγησης ή/και αποτίμησης αξίας 

ακινήτων με σκοπό την επενδυτική 

αξιοποίηση τους, ή σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την αποτίμηση της 

αξίας εταιρειών, προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστον τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ 

ή τουλάχιστον ένα έργο προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστον σαράντα 

για επενδυτικά ιδιωτικά έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή έργα συνεργασίας Δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται αποδεδειγμένα σε 

ησης είτε για φορείς του Δημόσιου ή/και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή/και ιδιωτών 

επενδυτών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διενεργήσει τουλάχιστον 300.000 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν για το έργο που θα τους αναθέσει η IG EG μία 

δεσμευμένη και αφοσιωμένη (στο έργο) Ομάδα Έργου, η οποία θα διαθέτει κατ’ 

ελάχιστον το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό ανά ειδικότητα, για την εκτέλεση της 

ην αξιολόγηση των επιμέρους συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.  

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένες διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας 

φερόντων. Η αρχή της αποφυγής δημιουργίας 

προϋποθέσεων ή/και συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος του Δημοσίου 

είτε αφορούν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτα πρόσωπα ή 

υπηρεσίες χρηματοδότησης τρίτων προσώπων ή οικονομικού ή/και λογιστικού 

έγχου τρίτων προσώπων, που ισχύει για τον σύμβουλο θα ισχύει και για κάθε ένα 
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Δ.2. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας

 

Οι ΥΣ κατά την έναρξη της συνεργασίας με την 

συμφωνία εμπιστευτικότητας, όπως αυτή θα προσδιορί

από την EG, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους του αρθ. 5 του ν. 3894/2010, 

όπως ισχύει.  

 

Δ.3.Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από τρίτους συνεργάτες

 

Σε περίπτωση συνεργασίας των ΥΣ με ειδικούς κατά περίπτωση συνεργάτες

τεχνικούς συμβούλους, ο ΥΣ υποχρεούται να υποβάλλει εξαρχής πλήρη στοιχεία 

των συνεργατών-τεχνικών συμβούλων για την τεκμηρίωση της ειδικής τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας αυτών στους συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών και τη 

διασφάλιση της διαφάνειας της δ

 

Δ.4. Υποδομή-εγκατάσταση

 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, για την υλοποίηση και 

τεχνική υποστήριξη του έργου.

Οι ΥΣ θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκ

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997).

 

Ε. Λοιποί όροι 

 

• Οι ΥΣ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μαζί με την πρόταση τους το σχέδιο 

κινητοποίησης στελεχών.

• Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ατομικά ή σε συνεργασία με 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως ένωση προσώπων ή κοινοπραξία στη 

διαδικασία ανάδειξης του Υποψηφίου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο 

καθώς και φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομάδας Έργου ή έχων την 

ιδιότητα του υπεργολάβου σε αυτήν, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να 

μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

 

ΣΤ. Κωλύματα συμμετοχής

 

Στη διαδικασία επιλογής δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται:

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου.

Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημό

απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα 

γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

43 τουΠ.Δ.60/2007 και του α
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Δ.2. Υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

Οι ΥΣ κατά την έναρξη της συνεργασίας με την EGθα υπογράφουν σχετική 

συμφωνία εμπιστευτικότητας, όπως αυτή θα προσδιορίζεται και θα αποτυπώνεται 

, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους του αρθ. 5 του ν. 3894/2010, 

Δ.3.Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από τρίτους συνεργάτες 

Σε περίπτωση συνεργασίας των ΥΣ με ειδικούς κατά περίπτωση συνεργάτες

κούς συμβούλους, ο ΥΣ υποχρεούται να υποβάλλει εξαρχής πλήρη στοιχεία 

τεχνικών συμβούλων για την τεκμηρίωση της ειδικής τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας αυτών στους συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών και τη 

διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας. 

εγκατάσταση 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, για την υλοποίηση και 

τεχνική υποστήριξη του έργου. 

Οι ΥΣ θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για 

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997).

Οι ΥΣ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μαζί με την πρόταση τους το σχέδιο 

κινητοποίησης στελεχών. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ατομικά ή σε συνεργασία με 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως ένωση προσώπων ή κοινοπραξία στη 

ανάδειξης του Υποψηφίου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο 

καθώς και φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομάδας Έργου ή έχων την 

ιδιότητα του υπεργολάβου σε αυτήν, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να 

μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 

τοχής 

Στη διαδικασία επιλογής δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται: 

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου.

Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με 

απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα 

γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

43 τουΠ.Δ.60/2007 και του αρθ. 68 του ν. 4281/2014, όπου αυτό αναλογικά 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 

 

θα υπογράφουν σχετική 

ζεται και θα αποτυπώνεται 

, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους του αρθ. 5 του ν. 3894/2010, 

Σε περίπτωση συνεργασίας των ΥΣ με ειδικούς κατά περίπτωση συνεργάτες–

κούς συμβούλους, ο ΥΣ υποχρεούται να υποβάλλει εξαρχής πλήρη στοιχεία 

τεχνικών συμβούλων για την τεκμηρίωση της ειδικής τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας αυτών στους συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών και τη 

Οι ΥΣ θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, για την υλοποίηση και 

Οι ΥΣ θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

ής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για 

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997). 

Οι ΥΣ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μαζί με την πρόταση τους το σχέδιο 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ατομικά ή σε συνεργασία με 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως ένωση προσώπων ή κοινοπραξία στη 

ανάδειξης του Υποψηφίου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο 

καθώς και φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομάδας Έργου ή έχων την 

ιδιότητα του υπεργολάβου σε αυτήν, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να 

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου. 

σιους διαγωνισμούς με 

απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα 

Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

ρθ. 68 του ν. 4281/2014, όπου αυτό αναλογικά 



 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.)

Υποκατάστηµα: Μαρ. Αντύπα 86
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30

T: 210 3355700, F: 210 3

 

εφαρμόζεται (παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), και ειδικότερα 

όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα στα παρακάτω αδικήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

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

των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε 

Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσω

με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 

2331/1995 (Α` 173), όπως ισχύουν

 

Όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

β) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

τους. 

γ) Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου 

για τέλεση αδικήματος σχετικού με την επαγγελματική διαγωγή τους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση.

δ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που 

αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η 

ε) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.

στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των

φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους 

όσο και του ελληνικού δικαίου.

ζ) Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσης ή δεν έχουν παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές.  
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εφαρμόζεται (παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), και ειδικότερα 

όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα στα παρακάτω αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

άγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε 

Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσω

με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 

2331/1995 (Α` 173), όπως ισχύουν 

Όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 

υτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

β) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

γ) Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου 

για τέλεση αδικήματος σχετικού με την επαγγελματική διαγωγή τους, σύμφωνα 

τάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση. 

δ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που 

αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η EG

ν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των

φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους 

όσο και του ελληνικού δικαίου. 

ζ) Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσης ή δεν έχουν παράσχει τις 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 

 

εφαρμόζεται (παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), και ειδικότερα 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

άγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/Ε 

Κ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε Ε L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται 

με το ν. 3691/2008 (Α` 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 

α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 

υτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση 

 

β) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

γ) Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου 

για τέλεση αδικήματος σχετικού με την επαγγελματική διαγωγή τους, σύμφωνα 

δ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που 

EG. 

ν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των 

φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους 

ζ) Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσης ή δεν έχουν παράσχει τις 
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Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύουν ακόμη και όταν συντρέχουν σε 

ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης προσώπων που υποβάλλει αίτηση για την 

ανάληψη του Έργου. 

 

ΗEG μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω 

υποψηφίων, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που 

θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία 

των αρμόδιων αρχών. 

 

 

Ζ. Περιεχόμενο και μορφή Πρότασης

Η Πρόταση μπορεί να συνταχθεί στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Θα πρέπει να αποσταλεί 

ηλεκτρονικά στο a.stergiou@

2014 ώρα 16.00 και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

i. Στοιχεία ενδιαφερομένου

Πλήρες όνομα επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ιστοσελίδα, διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματα προσώπων επικοινωνίας. Σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων, τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για κάθε πρόσωπο που την 

απαρτίζει. Σε περίπτωση που πρόκ

έγγραφα για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την καταστατική έδρα και τον 

αριθμό μητρώου σύστασης στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση ύπαρξης μητρικής 

εταιρίας, οι ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να παρατεθούν και γ

εταιρία του υποψηφίου ή του ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει. Η 

δικαίωμα να ζητά πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση τόσο του ΥΣ, σε 

περίπτωση που πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, όσο και των συνδεδεμένων αυτής 

εταιρειών εφόσον τυχόν ανήκει σε όμιλο εταιρειών.

 

ii. Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας και επάρκειας

Πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας του υποψηφίου, από 

τις οποίες να αποδεικνύονται τα κριτήρια της παρούσας, ιδίως όσον αφορά στην 

προηγούμενη εμπειρία του σε συναφή έργα.

Αντίγραφα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας (εάν 

πρόκειται για μητρική εταιρία, τότε και σε ενοποιημένη βάση).

Οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο, ζητηθεί από την 

ανωτέρω. 

 

iii. Δηλώσεις  

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει την προσφορά αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό.

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο 

ενδιαφερόμενος διαθέτει την ικανότητα να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος 

και δεν υπόκειται σε κάποιο νομικό ή άλλο ιδίως συμβατικό περιορισμό. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκ

οι προϋποθέσεις της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται τα 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.)
Έδρα: Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 

Υποκατάστηµα: Μαρ. Αντύπα 86-88, 163 46 Αθήνα (Ηλιούπολη) 
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30 
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Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύουν ακόμη και όταν συντρέχουν σε 

ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης προσώπων που υποβάλλει αίτηση για την 

μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω 

φίων, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που 

θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία 

ορφή Πρότασης 

Η Πρόταση μπορεί να συνταχθεί στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Θα πρέπει να αποσταλεί 

tergiou@enterprisegreece.gov.gr έως και την  12

και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

. Στοιχεία ενδιαφερομένου-ΥΣ 

Πλήρες όνομα επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ιστοσελίδα, διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματα προσώπων επικοινωνίας. Σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων, τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για κάθε πρόσωπο που την 

απαρτίζει. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά 

έγγραφα για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την καταστατική έδρα και τον 

αριθμό μητρώου σύστασης στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση ύπαρξης μητρικής 

εταιρίας, οι ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να παρατεθούν και γ

εταιρία του υποψηφίου ή του ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει. Η 

δικαίωμα να ζητά πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση τόσο του ΥΣ, σε 

περίπτωση που πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, όσο και των συνδεδεμένων αυτής 

εφόσον τυχόν ανήκει σε όμιλο εταιρειών. 

. Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας και επάρκειας 

Πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας του υποψηφίου, από 

τις οποίες να αποδεικνύονται τα κριτήρια της παρούσας, ιδίως όσον αφορά στην 

πειρία του σε συναφή έργα. 

Αντίγραφα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας (εάν 

πρόκειται για μητρική εταιρία, τότε και σε ενοποιημένη βάση). 

Οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο, ζητηθεί από την EGγια την πιστοποίηση των 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει την προσφορά αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό.

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο 

ενδιαφερόμενος διαθέτει την ικανότητα να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος 

και δεν υπόκειται σε κάποιο νομικό ή άλλο ιδίως συμβατικό περιορισμό. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται τα 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 

 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύουν ακόμη και όταν συντρέχουν σε 

ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης προσώπων που υποβάλλει αίτηση για την 

μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω 

φίων, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που 

θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία 

Η Πρόταση μπορεί να συνταχθεί στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Θα πρέπει να αποσταλεί 

12
η
 Δεκεμβρίου 

Πλήρες όνομα επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ιστοσελίδα, διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματα προσώπων επικοινωνίας. Σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων, τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για κάθε πρόσωπο που την 

ειται για νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά 

έγγραφα για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την καταστατική έδρα και τον 

αριθμό μητρώου σύστασης στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση ύπαρξης μητρικής 

εταιρίας, οι ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να παρατεθούν και για τη μητρική 

εταιρία του υποψηφίου ή του ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει. Η EG διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητά πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση τόσο του ΥΣ, σε 

περίπτωση που πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, όσο και των συνδεδεμένων αυτής 

Πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας του υποψηφίου, από 

τις οποίες να αποδεικνύονται τα κριτήρια της παρούσας, ιδίως όσον αφορά στην 

Αντίγραφα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας (εάν 

για την πιστοποίηση των 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει την προσφορά αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό. 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του ότι ο 

ενδιαφερόμενος διαθέτει την ικανότητα να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος 

και δεν υπόκειται σε κάποιο νομικό ή άλλο ιδίως συμβατικό περιορισμό.  

προσώπου του ότι συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν υφίστανται τα 
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αντίστοιχα κωλύματα τόσο στον ενδιαφερόμενο όσο και σε όλα τα μέλη της ομάδας 

του ή των υπεργολάβων του.

 

iv. Εγκρίσεις 

Περιγραφή τυχόν αναγκαίων εγκρίσε

πρέπει να λάβει ο ΥΣ, μαζί με ένδειξη των προβλεπόμενων χρονικών ορίων για τη 

λήψη των παραπάνω εγκρίσεων.

 

v. Εκπρόσωπος – Υποψήφιοι

Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του υπεύθυνου ατόμου που θα χειριστεί τη 

διαδικασία υποβολής προσφοράς για λογαριασμό του υποψήφιου. Στοιχεία των 

συμβούλων που θα απασχολήσει ο υποψήφιος. Εφόσον αυτοί απασχολούνται από 

ορισμένο νομικό πρόσωπο, θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία του νομικού αυτού 

προσώπου, των εκπροσώπων του και της επικοινωνί

 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, τα στοιχεία (i) έως και (v) θα 

πρέπει να δοθούν για όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας χωριστά, 

καθώς και το ποσοστό συμμετοχής καθενός τόσο στην ένωση προσώπων / 

κοινοπραξία, όσο και στ

αρμοδιοτήτων. 

 

Η. Επικοινωνία 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία μπορούν να ληφθούν από

την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της 

717. 

 

Σημαντική Σημείωση 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την 

συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η 

EGδιατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρον

παρούσα πρόσκληση, όπως  επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα 

ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία 

ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική 

χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας εξαρτάται από τις Προσφορές 

που τελικά θα υποβληθούν και υπόκειται σε περαιτέρω εγκρίσεις από τα εταιρικά 

όργανα της EG, τις επιτρο

H EG διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, 

καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των 

σχετικών συμβάσεων. H 

εφόσον  αυτό επιτρέπεται και υπό τους όρους του νόμου. Οι συμμετέχοντες στη 

διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και 

χρηματική ικανοποίηση από την 

σχετιζόμενο με την παρούσα
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αντίστοιχα κωλύματα τόσο στον ενδιαφερόμενο όσο και σε όλα τα μέλη της ομάδας 

του ή των υπεργολάβων του. 

Περιγραφή τυχόν αναγκαίων εγκρίσεων από εταιρικά ή εποπτικά όργανα που 

πρέπει να λάβει ο ΥΣ, μαζί με ένδειξη των προβλεπόμενων χρονικών ορίων για τη 

λήψη των παραπάνω εγκρίσεων. 

Υποψήφιοι 

Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του υπεύθυνου ατόμου που θα χειριστεί τη 

υποβολής προσφοράς για λογαριασμό του υποψήφιου. Στοιχεία των 

συμβούλων που θα απασχολήσει ο υποψήφιος. Εφόσον αυτοί απασχολούνται από 

ορισμένο νομικό πρόσωπο, θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία του νομικού αυτού 

προσώπου, των εκπροσώπων του και της επικοινωνίας με αυτό. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, τα στοιχεία (i) έως και (v) θα 

πρέπει να δοθούν για όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας χωριστά, 

καθώς και το ποσοστό συμμετοχής καθενός τόσο στην ένωση προσώπων / 

κοινοπραξία, όσο και στο Έργο, να προκύπτει δε αναλυτικά η κατανομή 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία μπορούν να ληφθούν από

την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της EGκα. Αντωνία Στεργίου, τηλ.210 3355 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την 

συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η 

διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση, όπως  επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα 

ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία 

ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική 

χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας εξαρτάται από τις Προσφορές 

που τελικά θα υποβληθούν και υπόκειται σε περαιτέρω εγκρίσεις από τα εταιρικά 

, τις επιτροπές της καθώς και από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές. 

διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, 

καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των 

 EG μπορεί µε απόφασή της να επεκτείνει τη σύμβαση 

αυτό επιτρέπεται και υπό τους όρους του νόμου. Οι συμμετέχοντες στη 

διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και 

χρηματική ικανοποίηση από την EGή τα στελέχη της για οποιοδήποτε λόγο 

σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 

 

αντίστοιχα κωλύματα τόσο στον ενδιαφερόμενο όσο και σε όλα τα μέλη της ομάδας 

ων από εταιρικά ή εποπτικά όργανα που 

πρέπει να λάβει ο ΥΣ, μαζί με ένδειξη των προβλεπόμενων χρονικών ορίων για τη 

Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του υπεύθυνου ατόμου που θα χειριστεί τη 

υποβολής προσφοράς για λογαριασμό του υποψήφιου. Στοιχεία των 

συμβούλων που θα απασχολήσει ο υποψήφιος. Εφόσον αυτοί απασχολούνται από 

ορισμένο νομικό πρόσωπο, θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία του νομικού αυτού 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, τα στοιχεία (i) έως και (v) θα 

πρέπει να δοθούν για όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας χωριστά, 

καθώς και το ποσοστό συμμετοχής καθενός τόσο στην ένωση προσώπων / 

ο Έργο, να προκύπτει δε αναλυτικά η κατανομή 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία μπορούν να ληφθούν από 

κα. Αντωνία Στεργίου, τηλ.210 3355 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την EGνα συνάψει 

συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η 

διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη 

οδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση, όπως  επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα 

ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία 

ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας εξαρτάται από τις Προσφορές 

που τελικά θα υποβληθούν και υπόκειται σε περαιτέρω εγκρίσεις από τα εταιρικά 

πές της καθώς και από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές. 

διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, 

καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των 

ει τη σύμβαση 

αυτό επιτρέπεται και υπό τους όρους του νόμου. Οι συμμετέχοντες στη 

διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και 

ή τα στελέχη της για οποιοδήποτε λόγο 

πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.  
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω 

στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων τ

προϋποθέσεων αυτής. 
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω 

στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων τ

(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.) 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω 

στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και 


