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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για υποβολή προσφορών για την 

ανάληψη ρόλου Θεματοφύλακα για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών  

«Ταμείο Φαιστός» του άρθρου 94 του ν. 4727/2020 

Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2021  

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α.  

1. Η εταιρεία «Συμμετοχές 5G A.E.» (εφεξής «ΣΥΜΜΕΤΟΧEΣ 5G A.E.» ή «Εταιρεία») 
συστάθηκε με το άρθρο 93 του ν. 4727/2020 και λειτουργεί χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, για την εξυπηρέτηση 
ειδικού δημόσιου σκοπού. Αποτελεί άμεση θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) κατά το άρθρο 93 παρ. 2 του ν. 4727/2020. 
Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4727/2020 και συμπληρωματικά 
από τις διατάξεις του Τέταρτου Μέρους του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και του ν. 4548/2018 (Α’ 
194). Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 2 του ν. 4727/2020, η Εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) 
ετών από την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού της νόμου, ήτοι έως το έτος 2040. 

2. Κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4727/2020, σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και 
διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός», με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54). 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, με 
μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον 
Εσωτερικό της Κανονισμό και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας. 

Β. Το αρχικό ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από το ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τα έσοδα του Δημοσίου που προέρχονται από 

τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 16.12.2020 από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων 5G και το οποίο ανέρχεται συγκεκριμένα σε € 93.065.288,25 (ενενήντα 

τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε 

λεπτά). Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες και 

επαγγελματίες επενδυτές. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 94  του 

ν. 4727/2020, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 7 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), με 

σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας (Ε.Α.Τ.Ε.), ανατίθεται στην Ε.Α.Τ.Ε. ως εντολοδόχο και για λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου, η παρακολούθηση και η υλοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο 

«Ταμείο Φαιστός» .  

Γ. Η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κανονισμό Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., 
που ισχύει και στις θυγατρικές εταιρείες της, βάσει του άρθρου 189 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), 
όπως ισχύει, και συγκεκριμένα τις διατάξεις των παρ. 1.2. και 2.3. αυτού.  

 

II. Αντικείμενο του Συνοπτικού Διαγωνισμού 
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Η Εταιρεία έχει εκκινήσει τη διαδικασία σύστασης του «Ταμείο Φαιστός», διεξάγοντας 

διαπραγματεύσεις με πιθανούς επενδυτές.   

Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία προκηρύσσει τον παρόντα συνοπτικό διαγωνισμό και αναζητά 

την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος που θα 

αναλάβει το ρόλο του θεματοφύλακα κατά τρόπο που θα συμβάλλει με το βέλτιστο τρόπο 

στην εκπλήρωση του σκοπού του Επενδυτικού «Ταμείου Φαιστός» σε συμμόρφωση με τις 

επιταγές του ν. 4727/2020 και του άρθρου 7 του ν. 2992/2002,  σύμφωνα με τις επικρατούσες 

συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας και τηρώντας τα 

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS). 

Συγκεκριμένα το πιστωτικό ίδρυμα που θα επιλεγεί ως θεματοφύλακας θα πρέπει να παρέχει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

(α) κύριες υπηρεσίες:  

- Θεματοφυλακή, ήτοι υπηρεσίες φύλαξης, διαχείρισης εταιρικών πράξεων και 

συλλογής και απόδοσης εισοδήματος  

- Συναλλαγές ως προς ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και φυσικούς τίτλους 

(β) πρόσθετες υπηρεσίες: 

- μεταφορά χαρτοφυλακίου 

- reporting  

- επικοινωνία με επενδυτές και λήπτες επένδυσης  

- μεταφορές χρημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

Το πιστωτικό ίδρυμα που θα επιλεγεί με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (βλ. 

Κεφάλαιο VI) θα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του 

«Ταμείου Φαιστός», που αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων μηνών.  

Το πιστωτικό ίδρυμα θα παρέχει τις υπηρεσίες του για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, 
ήτοι καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Α.Κ.Ε.Σ., με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) 
+ένα (1) έτη (σε περίπτωση που τυχόν παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας του Α.Κ.Ε.Σ.). 

III. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης που θα συναφθεί υπολογίζεται επί τη βάσει της 
εκάστοτε αξίας του χαρτοφυλακίου του Α.Κ.Ε.Σ. σε ευρώ, σε μονάδες βάσης, basis points, (% 
επί τοις εκατό), και δεν θα υπερβαίνει κατ’ανώτατο ποσό τις € 180.000 (εκατόν ογδόντα 
χιλιάδες ευρώ), λαμβάνεται δε υπόψη στον υπολογισμό η συνολική δεκαετής διάρκεια του 
«Ταμείου Φαιστός» (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) + ένα (1) έτη), με εξειδίκευση της 
αιτούμενης αμοιβής σε ετήσια βάση. Η ανώτατη ετήσια αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των €15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ). 

 

IV. Διάρκεια υπηρεσιών θεματοφύλακα 

Η διάρκεια των ως άνω υπηρεσιών Θεματοφυλακής και η συνεργασία με το επιλεγέν 
πιστωτικό ίδρυμα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης σύστασης και διαχείρισης του 
Α.Κ.Ε.Σ.  «Ταμείο Φαιστός» και συμπίπτει με τη δεκαετή διάρκεια λειτουργίας του (με 
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δυνατότητα παράτασης για ένα (1) +ένα (1) έτη), τερματίζεται δε με την λήξη της διάρκειάς 
του «Ταμείου Φαιστός».  

 

V. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτη χώρα που έχει υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και που έχουν 
αποδεδειγμένα εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής σε Α.Κ.Ε.Σ. 
του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.  

2. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των εκατόν είκοσι  
(120) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά την παρούσα 
προκήρυξη. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον 
επιλεγέντα ανάδοχο εγγράφως για την κατάρτιση σύμβασης και αυτός θα είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει. 

3. Η συμμετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα και 
αποδέχεται  πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι: 

• Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης. 

• Εγγυάται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την ακρίβεια όλων των 
υποβαλλόμενων στοιχείων και της οικονομικής προσφοράς του. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) ημερών 
από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά την 
παρούσα προκήρυξη.  

• Διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

• Δεν συντρέχουν στο  πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 
του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι  πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής του στη διαδικασία που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη (βλ. κατωτέρω, 
στο Κεφάλαιο VI). Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά 
που πιστοποιούν  και αποδεικνύουν τα ζητούμενα στοιχεία. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον κατάλληλης αρχής ή να 
εκδίδονται με άλλο ισοδύναμο τρόπο κατά την κείμενη νομοθεσία (π.χ. ηλεκτρονικά) και να 
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί στο 
πλαίσιο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο αρμόδιο όργανο ή από το καταστατικό 
του πιστωτικού ιδρύματος, να δεσμεύει το πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των 
συμμετοχών σε διαγωνισμούς. 

 

VI. Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής της προσφοράς  

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά, σε ένα 
email, που θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, δύο (2) ξεχωριστά αρχεία, που 
αναφέρονται ακολούθως και καθένα από τα οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
προστατεύεται με διαφορετικό/ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης/ασφαλείας (δηλαδή να είναι 
κλειδωμένο): 

α) ΦΑΚΕΛΟΣ Α: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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β) ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προσφορών, οι υποψήφιοι θα κληθούν με σειρά 
ξεχωριστών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αποστείλουν ξεχωριστά τους κωδικούς 
πρόσβασης/ασφαλείας που θα ανοίγουν (καθένα από) τα συνημμένα αρχεία του 
ηλεκτρονικού μηνύματος της προσφοράς τους. 

2. Διευκρινίζεται ότι: 

- Εφόσον δεν είναι τεχνικά εφικτή η αποστολή προσφοράς με ένα (1) ηλεκτρονικό 
μήνυμα (email), μπορούν να σταλούν περισσότερα από ένα (1) ηλεκτρονικά 
μηνύματα για την εν λόγω προσφορά, με την προϋπόθεση ότι: (α) το αρχικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρει τον συνολικό αριθμό των ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων που θα σταλούν και (β) τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα σταλούν χωρίς 
σημαντική χρονική διαφορά μεταξύ τους και σε κάθε περίπτωση εντός της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών που έχει τεθεί. 

- Όλες οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπογράφονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο ή άλλο πρόσωπο από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει 
εξουσιοδοτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο ή από το 
καταστατικό του πιστωτικού ιδρύματος να δεσμεύει το πιστωτικό ίδρυμα, 
περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε διαγωνισμούς. 

3. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Tρίτη 2 Νοεμβρίου 2021, 
στις 17.00 (ώρα Ελλάδος). 

3.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους – εκδήλωση ενδιαφέροντος 
και κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο, που αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευσή 
τους για τις σχετικές υπηρεσίες, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 
ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε. », αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@5gventures.gr.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις από την Εταιρεία για την 
παρούσα προκήρυξη, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
procurement@5gventures.gr με την ένδειξη «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚA ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021”», 
το αργότερο μέχρι δύο  (2) ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για απάντηση και ενημέρωση όλων των 
συμμετεχόντων. 

5. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στα ελληνικά ή τα αγγλικά.  

6. Λόγω της φύσης των ζητούμενων υπηρεσιών, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολής για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και για την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών. 

7. Το υποχρεωτικό περιεχόμενο των ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β έχει ως ακολούθως: 

(α) ΦΑΚΕΛΟΣ Α : ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Στον εν λόγω φάκελο θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα: 

Α. Οι εξής πληροφορίες σχετικά με το κάθε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα: 

α) η επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος, 

β) η διεύθυνση της έδρας και το τηλέφωνο επικοινωνίας, 

γ) η ημερομηνία και ο τόπος ίδρυσης, 

mailto:procurement@5gventures.gr
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δ) εν ισχύ πιστοποιητικό καταχώρισης στα αρμόδια μητρώα, 

ε) το ονοματεπώνυμο και ο τίτλος του νομίμου εκπροσώπου του πιστωτικού 
ιδρύματος και πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η σχετική 
νόμιμη εκπροσώπηση, 

Β. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα για την πλήρη, αμετάκλητη και 
άνευ όρων αποδοχή της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Γ. Επιβεβαίωση συμμετοχής από κάθε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα ότι η προσφορά του θα 
είναι σε ισχύ και θα το δεσμεύει για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών μετά το 
πέρας υποβολής προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό. 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα ότι:  

α) Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης. 

β) Εγγυάται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την ακρίβεια όλων των 
υποβαλλόμενων στοιχείων και της οικονομικής προσφοράς του. 

γ) Η υποβαλλόμενη προσφορά έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι ημερών (120) 
ημερών από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά 
την παρούσα προκήρυξη.  

δ) Διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

ε) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 (Α’ 
47) στο πρόσωπο των νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών ή μελών οργάνου 
διοίκησης του υποψήφιου πιστωτικού ιδρύματος.  

Ε. Νόμιμα επικυρωμένο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του υποψηφίου πιστωτικού 
ιδρύματος, το οποίο θα παρέχει την έγκριση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και θα 
καθορίζει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά και το πρόσωπο 
που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τον 
διαγωνισμό και να επικοινωνεί με την Συμμετοχές 5G για οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται 
με το διαγωνισμό και την υποβληθείσα προσφορά. 

ΣΤ. Για κάθε αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο διαγωνισμό, νόμιμα 
επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος, 
όπως προβλέπεται από το καταστατικό του, το οποίο θα καθορίζει το πρόσωπο που 
εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 
παραλαμβάνει οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τον διαγωνισμό και να επικοινωνεί με 
την Συμμετοχές για οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με το διαγωνισμό και την υποβληθείσα 
προσφορά. 

Ζ.  Δήλωση ανεξαρτησίας – μη σύγκρουσης συμφερόντων: Το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα 
και τα μέλη της προτεινόμενης από αυτό ομάδας έργου πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι  δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες που ζητείται 
να παρέχουν προς την Συμμετοχές 5G Α.Ε. καθώς και ότι δεν έχουν επαγγελματική σχέση, ή 
ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους, τέτοιες που ενδεχομένως να συνιστούν 
σύγκρουση συμφερόντων και, σε περίπτωση που  γίνει η ανάθεση, αυτή δεν θα οδηγήσει σε 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων  για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.  Η εν λόγω 
δήλωση προς την ανεξαρτησία και την σύγκρουση  συμφερόντων θα ισχύει καθ’ όλη την 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών στην Συμμετοχές 5G Α.Ε.  

(β) ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Μέρος Ι: Επαγγελματική εμπειρία και επιδόσεις: Θα πρέπει να  τεκμηριώνεται η 
επαγγελματική εμπειρία για την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και να  περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Περιγραφή του Οργανισμού, εταιρικό προφίλ, ιστορικό και επιχειρηματικοί 
στόχοι. 
β) Παρεχόμενες υπηρεσίες και παρουσία στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.  
γ) Περιγραφή των εσωτερικών προτύπων ποιότητας και εξυπηρέτησης των πελατών 
Θεματοφυλακής, από τα οποία προκύπτει πως καταμετράται η ικανοποίηση των 
πελατών.  
δ) ενδεικτικό κατάλογο έργων θεματοφυλακής σε Α.Κ.Ε.Σ. του άρθρου 7 του ν. 
2992/2002  που έχει αναλάβει ο υποψήφιος  τα τελευταία πέντε (5) έτη. 
ε) Λοιπά στοιχεία/πληροφορίες που κρίνει ο υποψήφιος ότι τεκμηριώνουν τις 
επιδόσεις και εμπειρία του.  

Μέρος ΙΙ: Προτεινόμενη ομάδα έργου 

α) πληροφορίες για την οργανωτική δομή, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του 
υποψήφιου Θεματοφύλακα. 

β)  την προτεινόμενη σύνθεση της ομάδας και τη δομή της, συμπεριλαμβανομένης 
σχετικής εμπειρίας του επικεφαλής και των ανώτερων ιεραρχικά μελών της 
προτεινόμενης ομάδας καθώς και περιγραφή της προστιθέμενης αξίας εκάστου 
μέλους στην ομάδα, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητάς του και την εμπειρία του 
(ειδικά σε σχετικά έργα). 

Μέρος ΙΙΙ: Οικονομική προσφορά 

Θα πρέπει να προσδιορίζεται αναλυτικά η τιμολογιακή πολιτική παροχής υπηρεσιών 
θεματοφυλακής, που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της  προαναφερθείσας σύμβασης 
σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ.  «Ταμείο Φαιστός», στην οποία θα περιλαμβάνεται 
ανάλυση του συνολικού κόστους του Θεματοφύλακα σε ευρώ, πλέον ΦΠΑ.  

Η προσφορά θα πρέπει να πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις προσφερόμενες  υπηρεσίες, οι 
οποίες  - όπως εξειδικεύεται ανωτέρω στο Κεφάλαιο ΙΙ - περιλαμβάνουν ιδίως υπηρεσίες 
φύλαξης, διαχείρισης εταιρικών πράξεων καθώς και συλλογής και απόδοσης εισοδήματος. 
Επίσης η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το ύψος της προμήθειας (rate) σε μονάδες 
βάσης (basis points) καθώς και την ελάχιστη αιτούμενη αμοιβή επί τη βάσει της εκάστοτε 
αξίας του χαρτοφυλακίου του Α.Κ.Ε.Σ. Ο υπολογισμός της αιτούμενης αμοιβής θα πρέπει να 
γίνεται σε ετήσια βάση. 

Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ως άνω ζητούμενους 
φακέλους, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που αποδεικνύει 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία των υποψηφίων σχετικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες, κατά 
την κρίση τους.  

 

VIΙ. Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου  

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κύρος και να μπορούν να αποδείξουν και να παράσχουν 
αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την εκτενή εμπειρία και εξειδίκευσή τους στην παροχή  
υπηρεσιών θεματοφυλακής στην Ελλάδα παρέχοντας τα στοιχεία που αναφέρονται 
ανωτέρω, καθώς και να πληρούν τα απαραίτητα  κριτήρια ανεξαρτησίας και μη σύγκρουσης 
συμφερόντων.  
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Η Συμμετοχές 5G Α.Ε. δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τα συμμετέχοντα πιστωτικά 
ιδρύματα και τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου να υποβάλουν διευκρινίσεις και 
αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση συμφερόντων. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα ποιοτικά και 
οικονομικά κριτήρια: 

 Κριτήριο Συντελεστής βαρύτητας  

α) Επαγγελματική εμπειρία και επιδόσεις 45% (σαράντα πέντε τοις εκατό) 

β) Ομάδα έργου 20% (είκοσι τοις εκατό) 

γ) Οικονομική προσφορά 35% (τριάντα πέντε τοις εκατό) 

 Σύνολο 100% 

 

VIII. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Φυσικών Προσώπων 

Στο πλαίσιο της υποβολής ή/και αξιολόγησης ορισμένης προσφοράς, η Συμμετοχές 5G A.E. 
ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών 
προσώπων (όπως λ.χ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νόμιμων 
εκπροσώπων/προσωπικού της εταιρείας - ενδιαφερόμενου μέρους, κ.α.), ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας, εφόσον απαιτείται. Η σχετική επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, θα 
διενεργείται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ») (ΕΕ L 119 της 04.05.2016, σ. 
1-88) και του ν. 4264/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Για την 
«Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωση» της 
Συμμετοχές 5G Α.Ε., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. βλ. 
αναλυτικά τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: Όροι χρήσης - Πολιτική προστασίας δεδομένων - 
5G Ventures S.A | Phaistos Investment Fund  

Με την υποβολή προσφοράς κατά την παρούσα πρόσκληση από τους υποψηφίους, 
θεωρείται  ότι αυτοί δηλώνουν ανεπιφύλακτα τα εξής: 

(α) ότι έχουν διαβάσει προσεκτικά και έχουν ενημερωθεί, πριν από την υποβολή της 
προσφοράς για την παρούσα πρόκληση, την «Πολιτική για την επεξεργασία των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωση» της Συμμετοχές 5G Α.Ε.,  

(β) ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα 
ενδέχεται  να διαβιβασθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους στην Εταιρεία, για 
την εν λόγω διαβίβαση καθώς και για το περιεχόμενο της «Πολιτικής για την 
επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ενημέρωσης» της Εταιρείας 
και έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων αυτών (εφόσον απαιτείται 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις) για τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων 
στην Εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εν λόγω Πολιτική.  

 

IX. Διαδικασία Επιλογής του Θεματοφύλακα 

https://5gventures.gr/el/%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf/
https://5gventures.gr/el/%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf/
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1. Η επιλογή του θεματοφύλακα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων (2018) της 
Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. (και συγκεκριμένα των  άρθρων 1.2, 2.1 και 2.3), που εφαρμόζεται και από την 
Εταιρεία, ως άμεση θυγατρική της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και είναι δημοσιευμένος στην  ιστοσελίδα της 
τελευταίας.  

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο VΙΙ παραπάνω. Η Συμμετοχές 5G Α.Ε. δύναται να ζητήσει οποιανδήποτε 
επιπρόσθετη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή της υποβληθείσας προσφοράς, εάν 
αυτό κριθεί αναγκαίο. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική υποβολή εγγράφων, 
δύναται να αφορά αποκλειστικά και μόνον τις ασάφειες, παραλείψεις ή προφανή τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή/και συμπλήρωση. 

2. Οι προσφορές των υποψηφίων που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα συμμετοχής – 
προσόντων – εμπειρίας (που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VΙΙ), θα απορριφθούν ως 
απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται.  

3. Η Συμμετοχές 5G Α.Ε. επιφυλάσσεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και κατά την 
αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια του δικαιώματός της, να ακυρώνει, αναστέλλει, 
τροποποιεί ή μεταθέτει χρονικά την επιλογή Θεματοφύλακα και να του αναθέτει τις 
αιτούμενες  υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να διακόψει 
οποιεσδήποτε  διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
χωρίς να φέρει  καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος και / ή τρίτου μέρους. 

4. Η Συμμετοχές 5G Α.Ε. με το παρόν επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρατείνει ή να 
τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε 
να  συμπεριλάβει συμπληρωματικές υπηρεσίες (εάν χρειαστεί), οι οποίες μπορεί να  
απαιτούνται και δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων και οι οποίες από  
τεχνική, νομική και οικονομική άποψη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τις υπηρεσίες 
που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.  

5. Τόσο η Συμμετοχές 5G Α.Ε. όσο και οι σύμβουλοί της, εκπρόσωποι, εργαζόμενοι ή στελέχη 
της, δε  φέρουν ούτε θα φέρουν καμία ευθύνη σχετική με οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια 
ή  παράλειψη της παρούσας πρόσκλησης. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά οποιοδήποτε  
δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλου είδους από την παρούσα προκήρυξη ή από τη  
συμμετοχή του στη διαδικασία του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού που περιγράφεται 
ανωτέρω, έναντι της Εταιρείας ή των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο  προσώπων  
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.  

6. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει βάσει της παρούσας πρόσκλησης ή σε σχέση με 
αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που θα υποβληθούν και της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών που θα καταρτιστεί μεταξύ του επιλεγέντος αναδόχου και της Εταιρείας, 
θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας στην 
Ελλάδα και το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.  

 


