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1. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «Ταμείο») δυνάμει της από
31.03.2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφάσισε την τροποποίηση της από
20.01.2022 Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης
παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της
Αττικής Οδού (η «Πρόσκληση») ως ακολούθως:
(i)

Στην παράγραφο 8.2 (iii) της Πρόσκλησης, η φράση «ύψος της συνολικής αξίας ενεργητικού υπό
διαχείριση ή των ενεργών, δεσμευμένων και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων» αντικαθίσταται από
τη φράση «άθροισμα των: α) ενεργών δεσμευμένων κεφαλαίων (ήτοι του τμήματος των
δεσμευμένων κεφαλαίων που είναι επενδυμένο, εξαιρουμένων τυχόν αποεπενδύσεων) και β)
των δεσμευμένων αλλά μη επενδυμένων κεφαλαίων (“uninvested funds”)» και, επομένως, η
παράγραφος 8.2 (iii) ισχύει, μετά την τροποποίησή της κατά τα ανωτέρω, ως εξής: «Εάν ο
Ενδιαφερόμενος, ειδικότερα, αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο (fund) ή εταιρεία επενδύσεων
ιδιωτικών κεφαλαίων, ότι το άθροισμα των: α) ενεργών δεσμευμένων κεφαλαίων (ήτοι του
τμήματος των δεσμευμένων κεφαλαίων που είναι επενδυμένο,
εξαιρουμένων τυχόν
αποεπενδύσεων) και β) των δεσμευμένων αλλά μη επενδυμένων κεφαλαίων (“uninvested
funds”)» υπερβαίνει το ποσό των 2.000 εκ. Ευρώ, με βάση τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις (ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανάλογα με την
περίπτωση) ή τις εκθέσεις ελεγκτών ή αντίστοιχων πιστοποιήσεων ελεγκτών εκδοθεισών εντός
τριών (3) μηνών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.»

(ii) Στην παράγραφο 8.3 γ) της Πρόσκλησης, η φράση «συνολική αξία ενεργητικού υπό διαχείριση ή
των ενεργών και δεσμευμένων/μη επενδεδυμένων κεφαλαίων» αντικαθίσταται από τη φράση
«άθροισμα των: α) ενεργών δεσμευμένων κεφαλαίων (ήτοι του τμήματος των δεσμευμένων
κεφαλαίων που είναι επενδυμένο, εξαιρουμένων τυχόν αποεπενδύσεων) και β) των
δεσμευμένων αλλά μη επενδυμένων κεφαλαίων (“uninvested funds”)» και διαγράφονται οι
λέξεις «ή διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων» και, επομένως, η παράγραφος 8.3 γ) ισχύει, μετά
την τροποποίησή της κατά τα ανωτέρω, ως εξής: «Για επενδυτικά κεφάλαια, επενδυτές ιδιωτικών
κεφαλαίων [8.2 (iii)]: άθροισμα των: α) ενεργών δεσμευμένων κεφαλαίων (ήτοι του τμήματος των
δεσμευμένων κεφαλαίων που είναι επενδυμένο, εξαιρουμένων τυχόν αποεπενδύσεων) και β)
των δεσμευμένων αλλά μη επενδυμένων κεφαλαίων (“uninvested funds”) ύψους € 2.000 εκ.»
(iii) Στο Παράρτημα Στ Υπόδειγμα 2 οι λέξεις «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ή
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», όπου αναφέρονται,
αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ: Α) ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
Β) ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και, επομένως, το Παράρτημα
Στ Υπόδειγμα 2 ισχύει, μετά την τροποποίησή του κατά τα ανωτέρω, ως εξής:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
του ν. 1599/1986
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),
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 ν. 1599/86 για
τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις,
(α) με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους της ανωτέρω [εταιρείας/Ένωσης
Προσώπων] Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης για την Αττική
Οδό, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που
δημοσίευσε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. στις [•], ότι: [•] (το
όνομα του ενδιαφερόμενου) πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Επάρκειας της παραγράφου 8.2
της Πρόσκλησης, ως ακολούθως1 :
(β) με την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους της ανωτέρω [εταιρείας/Ένωσης
Προσώπων] Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης για την Αττική
Οδό, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που
δημοσίευσε το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. στις [•], ότι: [•] (το
όνομα του ενδιαφερόμενου) πληροί τη Χρηματοοικονομική Απαίτηση για Ενώσεις Προσώπων της
παραγράφου 8.3 της Πρόσκλησης, ως ακολούθως2:

1
2

Στην περίπτωση νομικού προσώπου
Στην περίπτωση Ένωσης Προσώπων

Σελίδα 3 από 9

22PROC010359712 2022-04-08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Αριθ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(%) ΣΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(εφόσον
εφαρμόζεται)

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου

Σε περίπτωση
Fund

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ:
Α) ΕΝΕΡΓΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
Β) ΤΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ
ΑΛΛΑ ΜΗ
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (n*)

Έτος n* - 2

[100%]

Τηλ.:+30 210 32 74 400
Email: info@hraf.gr
Πληροφορίες: κ. Χρυσούλα Ραλλιά

Έτος n* - 1

Έτος n*

Μέσος όρος
τριών (3)
ετών

Σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου
ΚΑΘΑΡΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
(n*)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ (κατά περίπτωση)

Αριθ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου

Σε περίπτωση Fund

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ: Α)
ΕΝΕΡΓΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Β)
ΤΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ
ΑΛΛΑ ΜΗ
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (n*)

Έτος n* - 2

Έτος n* - 1

Σε περίπτωση
φυσικού
προσώπου
ΚΑΘΑΡΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
(n*)

Έτος n*

Συναλλαγματική
ισοτιμία (Ευρώ
σε [•])
* όπου n εννοείται σε περίπτωση Νομικών Προσώπων η πιο πρόσφατη ελεγμένη οικονομική χρήση πριν την Ημερομηνία Υποβολής ή σε περίπτωση Funds/
Φυσικών Προσώπων όπως νοείται με βάση την παράγραφο 10.6 της Πρόσκλησης.

Σημειώσεις:
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Οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται κατά περίπτωση από τα έγγραφα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 10.6 της Πρόσκλησης .
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 ή funds, θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του κάθε οικονομικού έτους ή, σε
περίπτωση φυσικών προσώπων, θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κατά την οποία έχει εκδοθεί η αντίστοιχη βεβαίωση κατά το
άρθρο 10.6 (vii) της Πρόσκλησης. 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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(iv) Στη 2η πρόταση της παραγράφου 9.2 της Πρόσκλησης, αντικαθίσταται το προβλεπόμενο ποσοστό
«20%» από «10%» και προστίθεται μετά τη φράση «με άμεση» η φράση «ή έμμεση (μέσω 100%
ανήκουσας θυγατρικής)» και, επομένως, η 2η πρόταση της παραγράφου 9.2 ισχύει, μετά την
τροποποίησή της κατά τα ανωτέρω, ως εξής: «Σημειώνεται ότι την εμπειρία αυτή μπορεί να την
επικαλεστεί και ένας Προεπιλεγείς Επενδυτής (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, μέλος της
Ένωσης Προσώπων) με άμεση ή έμμεση (μέσω 100% ανήκουσας θυγατρικής) συμμετοχή, με
ποσοστό τουλάχιστον 10% και για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) συνεχών ετών κατά τη
διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών,
στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή σε κοινοπραξία/Ένωση Προσώπων, στην οποία έχει ανατεθεί
η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης Παρόμοιας Υποδομής
Αυτοκινητοδρόμου.»
(v) Περαιτέρω, στην παράγραφο 9.2 της Πρόσκλησης προστίθεται 3η πρόταση ως εξής: «Σε
περίπτωση που ένας Προεπιλεγείς Επενδυτής (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, μέλος της
Ένωσης Προσώπων) ανήκει σε δομή επενδυτικού κεφαλαίου (fund), τότε μπορεί να επικαλεστεί
την εμπειρία αυτή με αναγωγή στο διαχειριστή του επενδυτικού κεφαλαίου (fund manager) από
τον οποίο αυτός ο Προεπιλεγείς Επενδυτής (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της
Ένωσης Προσώπων) ελέγχεται. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο
συγκεκριμένος διαχειριστής ελέγχει, είτε άμεσα είτε μέσω Συνδεδεμένων με αυτόν Επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένου μέσω επενδυτικών κεφαλαίων ή οντοτήτων τις οποίες διαχειρίζεται ο
συγκεκριμένος διαχειριστής ή οι Συνδεδεμένες με αυτόν Επιχειρήσεις) εταιρεία ή
κοινοπραξία/Ένωση Προσώπων, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης,
λειτουργίας και εκμετάλλευσης Παρόμοιας Υποδομής Αυτοκινητοδρόμου για χρονική περίοδο
τουλάχιστον δύο (2) συνεχών ετών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την
υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών.»
(vi) Στην παράγραφο 10.6 (i) (2) της Πρόσκλησης προστίθενται μετά τη φράση «αποδεικνύουν τη
διαθεσιμότητα» οι λέξεις «αναφορικά με το άθροισμα των: α) ενεργών δεσμευμένων κεφαλαίων
(ήτοι του τμήματος των δεσμευμένων κεφαλαίων που είναι επενδυμένο, εξαιρουμένων τυχόν
αποεπενδύσεων) και β) των δεσμευμένων αλλά μη επενδυμένων κεφαλαίων (“uninvested
funds”)» και διαγράφονται οι λέξεις «των ενεργών, δεσμευμένων και μη επενδεδυμένων
κεφαλαίων» και, επομένως, η παράγραφος 10.6 (i) (2) της Πρόσκλησης ισχύει μετά την
τροποποίησή της κατά τα ανωτέρω, ως εξής: «Τα επενδυτικά κεφάλαια (funds) ή οι εταιρείες
επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity funds): Αντίγραφα των πλέον πρόσφατων
ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με
την περίπτωση) ή των εκθέσεων ελεγκτών ή αντίστοιχων πιστοποιήσεων ελεγκτών ή της
επιχείρησης, που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης τίτλων στα επενδυτικά κεφάλαια ή στις εταιρείες
επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα αναφορικά με το
άθροισμα των: α) ενεργών δεσμευμένων κεφαλαίων (ήτοι του τμήματος των δεσμευμένων
κεφαλαίων που είναι επενδυμένο, εξαιρουμένων τυχόν αποεπενδύσεων) και β) των
δεσμευμένων αλλά μη επενδυμένων κεφαλαίων (“uninvested funds”), σύμφωνα με την
παράγραφο 8.2, και εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το Ταμείο θα μπορεί να αιτείται τις εκθέσεις των ελεγκτών ή τις
προαναφερθείσες πιστοποιήσεις, ακόμα και αν ο Ενδιαφερόμενος έχει ήδη υποβάλει τις
οικονομικές του καταστάσεις.»
Τηλ.:+30 210 32 74 400
Email: info@hraf.gr
Πληροφορίες: κ. Χρυσούλα Ραλλιά
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(vii) Στον πίνακα των προσώπων επικοινωνίας της παραγράφου 12.1 της Πρόσκλησης, οι λέξεις
“Antoine Maitrot Director Τηλ.: +33 6 07 68 22 05 Email: antoine.maitrot@lazard.com”
αντικαθίστανται από τις λέξεις “Pierre Ouaknin Director Τηλ.: +33 6 80 67 01 84 Email:
pierre.ouaknin@lazard.com” και, επομένως, ο πίνακας των προσώπων επικοινωνίας της
παραγράφου 12.1 της Πρόσκλησης ισχύει μετά την τροποποίησή του κατά τα ανωτέρω, ως εξής:
LAZARD
Pierre Ouaknin
Director
Tηλ.: +33 6 80 67 01 84
Email: pierre.ouaknin@lazard.com

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Léna Cerceau
Associate
Τηλ.: +33 7 70 26 96 13

Στέλιος Χατζηθεοδούλου
Senior Manager
Τηλ.: +30 2103333596

Email: lena.cerceau@lazard.com

Email: hatzitheodoulous@piraeusbank.gr

Μάκης Μπίκας
Senior Director
Τηλ.: +30 2103335361
Email: bikase@piraeusbank.gr

(viii)Το Ταμείο αποφάσισε τη μετάθεση της Ημερομηνίας Υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, κατά τροποποίηση του όρου 11.1 της Πρόσκλησης, θέτοντας ως νέα ημερομηνία,
μέχρι την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την 05.05.2022
έως τις 17:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT +2). Οποιαδήποτε αναφορά στην Πρόσκληση στην
Ημερομηνία Υποβολής θα νοείται εφεξής ως αναφορά στην ανωτέρω νέα ημερομηνία.
2. Εν όψει της ανωτέρω παράτασης της Ημερομηνίας Υποβολής, διευκρινίζεται ότι θα γίνουν αποδεκτά
από το Ταμείο (α) όσα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης φέρουν ημερομηνίες έκδοσης και επικύρωσης
(όπου προβλέπεται) εντός της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από την αρχικώς ορισθείσα
Ημερομηνία Υποβολής και (β) πιστοποιητικό εμπορικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (το
οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 10.5 (i) της Πρόσκλησης) έκδοσης του τελευταίου ενός (1) μηνός
πριν από την αρχικώς ορισθείσα Ημερομηνία Υποβολής. Στην περίπτωση αυτή οι Ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία θα πρέπει να φέρει βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή από συμβολαιογράφο, που
θα περιλαμβάνει την ακόλουθη φράση (όπως φαίνεται υπογραμμισμένη κατωτέρω): «Όλες οι
πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα,
που έχουμε υποβάλει μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας, είναι αληθή, έγκυρα και ακριβή και
δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν έχουμε αποκρύψει
οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή σύμφωνα με τις
διατάξεις της Πρόσκλησης». Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν αιτήματα για την παροχή
διευκρινίσεων υποβάλλονται, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 της Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής, ήτοι μέχρι τις 11.04.2022 έως
τις 17:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT +2).
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
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4. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έγγραφο έχουν την έννοια που αποδίδεται
σε αυτούς με την Πρόσκληση.
5. Περίληψη του παρούσας Τροποποίησης απεστάλη προς δημοσίευση:
(i)

Στις 04.04.2022, στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου
δημοσιεύθηκε στις 08.04.2022 και έλαβε τον ακόλουθο Αριθμό Προκήρυξης: 2022/S 070187789, και

(ii) Στις 08.04.2022, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπου
δημοσιεύθηκε στις 08.04.2022 και έλαβε τον ακόλουθο Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ): 22PROC010353066,
ενώ το πλήρες κείμενο της παρούσας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.hraf.com και είναι
ελεύθερα προσβάσιμο.
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