Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών και πρόσβασης
στο VDR για το διαγωνισμό του ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Σε συνέχεια της προκήρυξης του Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για
την πώληση ακινήτου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ στην
περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.e-publicrealestate.gr, σας ενημερώνουμε ότι το επικαιροποιημένο
χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής:
(i) Έως την Πέμπτη 1 Ιουλίου 12:00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, υποβολή
αιτήματος απόκτησης πρόσβασης στο εικονικό γραφείο δεδομένων
(VDR). Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, στα Γραφεία της
ΕΤΑΔ, Βουλής 7, Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όροφος), υπόψη της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι η απόκτηση πρόσβασης στο VDR
δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
(ii) Έως την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, στις 17:00 ώρα Ελλάδος,
προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής.
Η υποβολή του Φακέλου γίνεται στα Γραφεία της ΕΤΑΔ, Βουλής 7, Αθήνα
(2ος όροφος – Πρωτόκολλο), υπόψη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(iii) Μετά την αξιολόγηση των Φακέλων συμμετοχής θα ακολουθήσει η
δοκιμαστική εικονική δημοπρασία και εν συνεχεία ο ηλεκτρονικός
διαγωνισμός, μεταξύ των συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια
διαγωνισμού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Διεύθυνση: Βουλής 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 62, Τηλέφωνο: 210 3339416, Email: info@etasa.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - Q 110046
μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr τελευταία ενημέρωση: 17.06.2021 (ερωτήματα έως 14.06.2021)
Όρος
Προκήρυξης
1. 3.5.2.2 (i) (β)

Αντικείμενο

Ερώτημα / Ζήτημα προς διευκρίνιση

Απαντήσεις

Δικαιολογητικά
Χρηματοοικονομι
κής ΕπάρκειαςΔικαιολογητικά
πρόσβασης στο
VDR

Στον όρο 3.5.2.2 (i) (β) της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι θα πρέπει
να προσκομισθεί βεβαίωση ή πιστοποιητικό (εκδοθέν το πολύ 30
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του)
από αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία περί χρηματοοικονομικής
ικανότητας του Ενδιαφερομένου να διενεργήσει συναλλαγή
κατώτατου ποσού τουλάχιστον ίσου με το 5% της Τιμής
Εκκίνησης. Ενόψει του ότι η Πρόσκληση δεν περιλαμβάνει σχετικό
υπόδειγμα, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι βεβαίωση ή
πιστοποιητικό (εκδοθέν το πολύ 30 ημερολογιακές ημέρες πριν
από την ημερομηνία υποβολής του) από αναγνωρισμένη
ελεγκτική εταιρεία που θα βεβαιώνει επί λέξει ότι "ο
Ενδιαφερόμενος δύναται να διενεργήσει συναλλαγή κατώτατου
ποσού ίσου με το 5% της Τιμής Εκκίνησης, ήτοι συναλλαγή ποσού
1.535.000 Ευρώ." είναι σύμφωνη με τον όρο 3.5.2.2 (i) (β) της
Πρόσκλησης. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε να μας
παράσχετε υπόδειγμα με το απαιτούμενο λεκτικό της βεβαίωσης.

Η υπογεγραμμένη βεβαίωση ή υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από
αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία πρέπει να αναγράφει το
παρακάτω:
«ο Ενδιαφερόμενος δύναται να διενεργήσει συναλλαγή κατώτατου
ποσού τουλάχιστον ίσου με το 5% της Τιμής Εκκίνησης, ήτοι
συναλλαγή ποσού τουλάχιστον 1.535.000 Ευρώ.»

Αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία θεωρείται κάθε εταιρεία που
είναι εγγεγραμμένη στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Επίσης, παρακαλούμε να διευκρινισθεί ότι ο όρος
"αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία" σημαίνει εταιρεία ελεγκτών
εγγεγραμμένη στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ).
2. 3.5.2.2 (ii) Α & Γ

Χρηματοοικονομι Κατανοούμε ότι στην περίπτωση που ένας Ενδιαφερόμενος είναι
κή Επάρκεια - οντότητα εταιρικής μορφής, θα πρέπει να αποδεικνύει:
Δικαιολογητικά
(α) ότι ο μέσος όρος ετήσιων ιδίων κεφαλαίων για τα 3 τελευταία
Συμμετοχής
ελεγμένα οικονομικά έτη ή τουλάχιστον ενός (1) οικονομικού
έτους εφόσον έχει συσταθεί και λειτουργεί για λιγότερο από τρία
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Όρος
Προκήρυξης

Αντικείμενο

Ερώτημα / Ζήτημα προς διευκρίνιση

Απαντήσεις

(3) οικονομικά έτη ανέρχεται τουλάχιστον σε 10% της Τιμής
Εκκίνησης
ή (διαζευκτικά)
(β) ότι διαθέτει ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της Τιμής
Εκκίνησης μέσω καταθέσεων σε μετρητά σε τράπεζα ή σε
οποιοδήποτε
άλλο
πιστωτικό
ίδρυμα
ή/και
μέσω
ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή/και μέσω
ενεργών διαθέσιμων ορίων χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη
(i) Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία η οποία έχει
συναλλαγή.
συσταθεί και λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός
έτους και δεν διαθέτει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, μπορεί να
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι:
συμμετέχει στο διαγωνισμό, εφόσον διαθέτει ποσό τουλάχιστον ίσο
με το 10% της Τιμής Εκκίνησης μέσω καταθέσεων σε μετρητά σε
(i)
Ενδιαφερόμενος που είναι οντότητα εταιρικής τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή/και μέσω
μορφής και που έχει συσταθεί και λειτουργεί για ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή/και μέσω
χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους και, ενεργών διαθέσιμων ορίων χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη
επομένως, δεν διαθέτει ελεγμένες οικονομικές συναλλαγή (funding commitment letter), κριτήριο το οποίο θα πρέπει
καταστάσεις τουλάχιστον για ένα (1) οικονομικό έτος, να αποδειχθεί με την προσκόμιση των ειδικότερα αναφερομένων στην
επιτρέπεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό εφόσον Προκήρυξη, δικαιολογητικών.
αποδεικνύει την πλήρωση της περίπτωσης (β)
ανωτέρω,
(ii) Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσει μόνο τα ακόλουθα
έγγραφα:
(ii)
στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει, στον
φάκελο Χρηματοοικονομικής Ικανότητας, μόνο τα (α) βεβαίωση (εκδοθείσα το πολύ τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δικαιολογητικών
ακόλουθα έγγραφα:
Εγγράφων Συμμετοχής) καταθέσεων ή / και ρευστοποιήσιμων και
(α) βεβαίωση (εκδοθείσα το πολύ τριάντα (30) μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή / και ενεργών διαθέσιμων ορίων
ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη συναλλαγή (funding
ημερομηνία
υποβολής
των
Δικαιολογητικών commitment letter), από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που
Εγγράφων Συμμετοχής) καταθέσεων ή / και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της
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Προκήρυξης

Αντικείμενο

Ερώτημα / Ζήτημα προς διευκρίνιση

ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή
/ και ενεργών διαθέσιμων ορίων χρηματοδότησης για
τη συγκεκριμένη συναλλαγή (funding commitment
letter), από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ ή
του ΟΟΣΑ, και
(β) τη Δήλωση του Παραρτήματος Δ της Πρόσκλησης, η
οποία θα περιλαμβάνει μόνο αναφορά στις καταθέσεις
μετρητών σε μια τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο
πιστωτικό ίδρυμα και

Απαντήσεις

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, στην οποία να αναγράφεται
ότι διαθέτει ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης σε
μετρητά σε τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Ειδικά
για ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, θα πρέπει να
προσκομισθεί πρόσφατο πιστοποιητικό τράπεζας, εταιρείας παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, θεματοφύλακα ή άλλου νομικού προσώπου,
το οποίο δύναται να εκδίδει νόμιμα τέτοια πιστοποιητικά και το οποίο
λειτουργεί νομίμως σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ
ή του ΟΟΣΑ (εκδοθέν το πολύ τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δικαιολογητικών
Εγγράφων Συμμετοχής), ενώ θα πρέπει να αναγράφεται η τρέχουσα
αξία των εν λόγω ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών
κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης και η οποία θα
λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση του αντίστοιχου κριτηρίου. Τα εν
λόγω πιστοποιητικά αναφορικά με ρευστοποιήσιμες και
μεταβιβάσιμες αξίες θα υπόκεινται στην αποδοχή ή την απόρριψή
τους από την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την
απόδειξη των κεφαλαίων, σε περίπτωση που θεωρείται δυσχερής η
ρευστοποίησή τους ή αυτά θεωρούνται υποτιμημένα. Ειδικά για
ενεργά διαθέσιμα όρια χρηματοδότησης (funding commitment letter),
θα πρέπει να αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση ρητά α) ότι
απευθύνεται προς την ΕΤΑΔ και αφορά τη συγκεκριμένη Διαγωνιστική
Διαδικασία, β) το ενεργό διαθέσιμο όριο χρηματοδότησης
εκφρασμένο σε ποσό, γ) το σκοπό χρηματοδότησης του εν λόγω
ενεργού διαθέσιμου ορίου χρηματοδότησης και δ) τη δέσμευση της
τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί στη συγκεκριμένη
χρηματοδότηση εφόσον ο Ενδιαφερόμενος ανακηρυχθεί Οριστικός
Πλειοδότης, χωρίς την ύπαρξη άλλων προϋποθέσεων και όρων.
Και
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Όρος
Προκήρυξης

Αντικείμενο

Απαντήσεις

Ερώτημα / Ζήτημα προς διευκρίνιση

(β) η συμπλήρωση της δήλωσης της εταιρικής οντότητας περί
συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο (Παράρτημα Δ της
Προκήρυξης) όπου θα αποτυπώνονται τα χρηματοοικονομικά
δεδομένα που υποβάλλονται στο Φάκελο.
(iii) Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται και η προσκόμιση

(iii)

3. 3.5.2.2 (ii) και
5.1 β. (α)

4. 5.1.β (α)

Ενοποιημένες
χρηματοοικονομι
κές καταστάσεις

Πιστοποιητικό
ελεγκτή

δεν απαιτείται να προσκομίσει
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

αντίγραφων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, η ΕΤΑΔ
σε εφαρμογή των προβλεπόμενων του άρθρου 8.2.ii) της
αντίγραφα Προκήρυξης μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της,
κατά τον έλεγχο των Αιτήσεων Πρόσβασης στο VDR και των
σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς και των
Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής, να ζητήσει διευκρινίσεις
από οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο και μπορεί να επιτρέψει στον
Ενδιαφερόμενο να υποβάλει συμπληρωματικά έγγραφα ή
διευκρινίσεις εντός ορισμένης σύντομης προθεσμίας, λαμβάνοντας
υπόψη τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι Ενδιαφερόμενος που έχει
συσταθεί και λειτουργεί για λιγότερο από ένα (1) οικονομικό έτος,
αλλά ανήκει σε όμιλο εταιρειών που ενοποιούν τις οικονομικές
τους καταστάσεις, επιτρέπεται να προσκομίσει ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις (για τα τελευταία τρία (3) οικονομικά
έτη) του ομίλου των εταιρειών στον οποίον ανήκει.

Σε αυτή την περίπτωση η προσκόμιση των ενοποιημένων
καταστάσεων θα είχε σημασία εφόσον η μητρική εταιρεία συμμετέχει
ως Μέλος της Ένωσης που θα συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

Στον όρο 5.1.β (α) της Πρόσκλησης ορίζεται ότι "Η προσκόμιση
των πιο πρόσφατων ελεγμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
(ή
ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, ανάλογα την περίπτωση) θα πρέπει να
συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό βεβαιωμένο από ελεγκτή
περί της πλήρωσης του αντίστοιχου κριτηρίου εκδοθέν εντός των

Το εν λόγω πιστοποιητικό, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των
Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής, θα πρέπει να επιβεβαιώνει
πως η εταιρική οντότητα πληροί το κριτήριο της χρηματοοικονομικής
ικανότητας, όπως αναφέρεται στο 5.1.β (α)

Αν δεν συντρέχει ο ανωτέρω λόγος μπορούν να προσκομιστούν χωρίς
ωστόσο να είναι απαραίτητα.
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Προκήρυξης

Αντικείμενο

Ερώτημα / Ζήτημα προς διευκρίνιση

Απαντήσεις

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
υποβολή των Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής."
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε το περιεχόμενο του
πιστοποιητικού αυτού, καθώς δεν είναι σαφές.
Γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά
μέσω gov.gr, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο ως τρόπος
ταυτοποίησης της ταυτότητας του υπογράφοντος, αρκεί να αναφέρει
το κείμενο των υποδειγμάτων των παραρτημάτων Γ και ΣΤ.

5. Παραρτήματα Γ
και ΣΤ

Υπεύθυνη
δήλωση

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι αναφορικά με την υπεύθυνη
δήλωση του Παραρτήματος Γ και του Παραρτήματος ΣΤ, γίνεται
επίσης δεκτή υπεύθυνη δήλωση που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά
μέσω του ιστότοπου www.gov.gr.

6. 5.1.α

Στοιχεία
ταυτότητας των
νομίμων
εκπροσώπων

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται να Τα στοιχεία ταυτότητας απαιτούνται μόνο για τον/τους νόμιμο/
προσκομισθούν αντίγραφα ταυτότητας/διαβατηρίου και νόμιμους εκπρόσωπο/εκπροσώπους της εταιρικής οντότητας.
έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο τόπος κατοικίας και ο ΑΦΜ
για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά τα έγγραφα
αυτά απαιτούνται μόνον για τον νόμιμο εκπρόσωπο που έχει
γενική εξουσία εκπροσώπησης ή έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για
τον διαγωνισμό.

7.

Συμμετοχή
αλλοδαπής
εταιρείας

Προτιθέμεθα να λάβουμε μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό μέσω
αλλοδαπής εταιρείας. Η εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους της δεν έχει την υποχρέωση
κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης αυτών,
καθώς και ελέγχου από ελεγκτές. Διαθέτει όμως βεβαίωση
(statement) καταθέσεων από αναγνωρισμένη τράπεζα.
Αυτό είναι ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις της παρ. 3.5.2.2 περί
κριτηρίων χρηματοοικονομικής ικανότητας για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό;

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεύχος Προκήρυξης άρθρο 3.5.2.2
Α. παρέχεται η δυνατότητα πλήρωσης του κριτηρίου του 10% της τιμής
εκκίνησης, διαζευκτικά ή συνδυαστικά, μέσω καταθέσεων σε μετρητά
σε τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή / και μέσω
ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή / και μέσω
ενεργών διαθέσιμων ορίων χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη
συναλλαγή (funding commitment letter).
Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου, στην περίπτωση εταιρικής
οντότητας, απαιτείται η προσκόμιση των ειδικότερα αναφερομένων
στην Προκήρυξη, δικαιολογητικών
(άρθρο 5.1.β – Φάκελος
Χρηματοοικονομικής Ικανότητας) ανάλογα με την περίπτωση.
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Όρος
Προκήρυξης

Αντικείμενο

Ερώτημα / Ζήτημα προς διευκρίνιση

Απαντήσεις

Εάν το κριτήριο αναμένεται να καλυφθεί μέσω τραπεζικών
καταθέσεων απαιτείται βεβαίωση σύμφωνη με τα προβλεπόμενα
στην Προκήρυξη.
Επιπλέον ζητείται και η συμπλήρωση της δήλωσης της εταιρικής
οντότητας περί συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο (Παράρτημα Δ
της Προκήρυξης).

Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται και η προσκόμιση
αντίγραφων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, η ΕΤΑΔ
σε εφαρμογή των προβλεπόμενων του άρθρου 8.2.ii) της
Προκήρυξης μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της,
κατά τον έλεγχο των Αιτήσεων Πρόσβασης στο VDR και των
σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς και των
Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής, να ζητήσει διευκρινίσεις
από οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο και μπορεί να επιτρέψει στον
Ενδιαφερόμενο να υποβάλει συμπληρωματικά έγγραφα ή
διευκρινίσεις εντός ορισμένης σύντομης προθεσμίας, λαμβάνοντας
υπόψη τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Για τους κανόνες σχετικά με τον τύπο, τη γλώσσα και την
εξουσιοδότηση των εγγράφων δείτε σχετικά παράγραφο 8.1 της
Προκήρυξης.

8.

Γνήσιο Υπογραφής

Σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής «από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή, ΚΕΠ, κ.λπ. ή συμβολαιογράφο» που απαιτείται σε
διάφορα έγγραφα, όπως την αίτηση πρόσβασης στο VDR, την Υ.Δ.,
πλήρωσης κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης, Δήλωσης τήρησης
Εμπιστευτικότητας, Αποδοχή διορισμού αντικλήτου.
Μπορεί να γίνει αποδεκτό γνήσιο υπογραφής μέσω της
διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ ;

Είναι αποδεκτό το γνήσιο της υπογραφής μέσω του www.gov.gr .
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Όρος
Προκήρυξης
9. 3.4
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ

Αντικείμενο

Ερώτημα / Ζήτημα προς διευκρίνιση

Απαντήσεις

Διορισμός
Αντικλήτου

Αναφορικά με τη δήλωση διορισμού αντικλήτου που πρέπει να
υποβληθεί με τα δικαιολογητικά πρόσβασης στο VDR καθώς και με
τα δικαιολογητικά συμμετοχής, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι
αρκεί να περιληφθεί η δήλωση αυτή στην Αίτηση Πρόσβασης στο
VDR (στο στάδιο πρόσβασης στο VDR) και στην υπεύθυνη δήλωση
του Παραρτήματος Γ (στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών
συμμετοχής) και δεν απαιτείται χωριστή δήλωση.
Επίσης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η δήλωση αποδοχής του
διορισμού του αντικλήτου δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου
υπογραφής.

Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση χωριστής δήλωσης για τον
διορισμό του αντικλήτου και αρκεί η δήλωση αυτή να περιληφθεί στην
Αίτηση Πρόσβασης στο VDR (στο στάδιο πρόσβασης στο VDR) και στην
υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Γ (στο στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών συμμετοχής), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Προκήρυξη (βλ. υποδείγματα των Παραρτημάτων Β και Γ κατά
περίπτωση).
Η δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου δεν απαιτείται να
φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής. Στη δήλωση αποδοχής ο
αντίκλητος δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία
επικοινωνίας του, καθώς και ότι συναινεί με τους όρους επεξεργασίας
των προσωπικών του δεδομένων κατά την παράγραφο 8.5 της
Προκήρυξης (βλ. παρ. 3.4 της Προκήρυξης).
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