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Φρένο από Αλμούνια σε δημοσιονομική χαλάρωση
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας - Η  ευελιξία του Συμφώνου δεν αφορά χώρες με υψηλό χρέος όπως η Ελλάδα

ΙΟι φθινοπωρινές προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Ρ υ θ μ ό ς  α νά π τυ ξη ς  (ε τή σ ια  μ ετα β ο λ ή ) 4,0 3,1 2 ,5 2 ,6
Π λ η θ ω ρ ισ μ ό ς  (ε τή σ ια  μ ετα β ο λ ή ) 3 ,0 4 ,4 3,5 3 ,3
Α ν ερ γ ία  (% ) 8,3 9 ,0 9,2 9,3
Δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ό  έ λ λ ε ιμ μ α * - 3,5 - 2 ,5 - 2,2 - 3 ,0
Ε λ λ ε ιμ μ α  τρ εχο υ σ ώ ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν * - 14,0 - 14,3 - 15,0 - 15,5
*  (% του ΑΕΠ)

Του ανταποκριτή μ α ς  
στις Β Ρ Υ Ξ ΕΛ Λ Ε Σ  

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Κ α λ λ ε ρ γ η

Σ ε καλύτερ η  θέσ η  από πολ- λούβ άλλου8 στην Ευρώπη βρίσκεται η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την κατά τα άλλα οδυνηρότατη για την Ευρώπη φθινοπωρινή οικονομικά έκθεση τηε Ευρωπαϊκή5 I ροπήε, που δόθηκε χθε$ στη δημοσιότητα στιε Βρυ- ξέλλεε.Παρά την πτώση ανταγωντ- σττκότηταθ, επενδύσεων, δαπανών και κατανάλω σή, την περαιτέρω επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου και τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, η  Ελλάδα αναμένεται από την Επιτρο

πή να εμφανίσει το 2008 ρυθμό αύξησηε του ΑΕΠ 3,1% και το 2009 2,5%, επιδόσειε που αν και μειωμένεε σε σχέση με προηγούμενα έτη παραμένουν με τα σημερινά ευρωπαϊκά δεδομ ένα ... εξαιρε- τυτέε.Παρά την κάμψη αυτή, παρά χιθ αναπό- φευκτεε υπερ- βάσειβ δαπανών και υστερ ή σ ε ι εσόδων (κατά μία και μισή μονάδα α- ντίστοιχα εφέτοε), το έλλειμμα αναμένεται να υποχωρήσει από 3,5% του ΑΕΠ το 2007 σε 2,5% εφέτος και 2,2% το

2009, ενώ παράλληλα αναμένεται να συνεχισθεί και η βραδύτατη πορεία αποκλιμάκω- σηθ του δημοσίου χρέουε από το 93,4% του ΑΕΠ φέτοβ στο 92,2% το 2009.Από την άλλη πλευρά, ό- πωε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η συνε- χήε αποκλιμά- κωση τηε α- νεργίαε φθάνει στο τέλθ3 τηε και ο δείκτηε θα περάσει από 8,3% το 2007 σε 9% το 2008 και 9,2% το 2009, συνο- δεϋονταε τον περιορισμό, μέχρι το τέλοε του 2010, τηε ι- διωτικήε κατανάλωση3, παρά

την ελαφρά κάμψη που προ- βλέπεται για τον πληθωρισμό, ο οποίθ3 θα περάσει από 4,4% το 2008 σε 3,5% το 2009.Φυσικά όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η Ελλάδα μετετράπη σε παράγοντα δημοσιονομι- κήε ορθοδοξίαε και όπωε επισημαίνει η  έκθεση, τα δημόσια οικονομικά τηε χώραε παραμένουν «εύθραυστα». Ετσι ο περιορισμόε του ελλείμμα- τοε κάτω του ορίου του 3% του ΑΕΠ οφείλεται κατά την Επιτροπή κυρίωε στα έκτακτα και ωε επί το πλείστον εφάπαξ μέτρα που ανακοινώθηκαν το καλοκαίρι.Για το 2009, η Επιτροπή τοποθετεί το έλλειμμα στο 2,25% αρκετά υψηλότερα από την αρχική κυβερνητική πρό

βλεψη και τούτο, λόγω του ε- λαφρώε περιορισμένου ρυθμού ανάπτυξή αλλά και τηβ απαισιοδοξία3 τη3 για την α- ποτελεσματικότητα των εφάπαξ μέτρων του νέου προϋπολογισμού. Η ίδια αυτή επιφυ- λακτικότητα αποδίδει και περιορισμό τηε μείωσηε του διαρθρωτικού ελλείμματο3 σε «μόνο» 0,25% του ΑΕΠ το 2009 από 0,5% εφέτοε.Εν προκειμένω, η σχετικά υψηλή ανάπτυξη κρύβει μια παγίδα: αν τελικά το έλλειμμα υπερβεί το όριο του 3% του ΑΕΠ, η Ελλάδα δύσκολα θα μπορέσει να επικαλεσθεί τιε έκτακτεε συνθήκεε έντονηε ύφεσηε, όπωε απαιτεί το ίδιο το Σύμφωνο, ώστε να τύχει ευμενούε μεταχείρισηε και να

αποφύγει την υπαγωγή τηε σε επιτήρηση...Μάλιστα, είναι σημαντική μια χθεσινή επισήμανση του επιτρόπου Οικονομικών Χοα- κίν Αλμούνια: οι χώρεε που αντιμετωπίζουν δημοσιονομική απειλή λόγω τηε γήρανσηε του πληθυσμού τουε (και στη χειρότερη θέση όλων βρίσκε

ται στο θέμα αυτό η Ελλάδ. θα πρέπει να φροντίζουν διαρκά^ για τη μεσομακρο- πρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών τουε, κάτι που «δεν μπορεί να αγνοηθεί όταν ληφθούν οι α- ποφάσειε» για την υπαγωγή ή μη μιαε οικονομίαε σε επιτήρηση...

Η Ελλάδα αναμένε
ται να εμφανίσει το 
2008 ρυθμό αύξη
σης του ΑΕΠ 3,1%  
και το 2009 2,5% .

Μικρά περιθώρια παροχών μετά Βαρυχειμωνιά μακράς διάρκειας για την οικονομία της Ευρωζώνης
τις νέες προβλέψεις της Κομισιόν
Σημαντικές αλλαγέε αναμένεται να περιλαμβάνει το ο- "ηκό σχέδιο του ττροϋπο- . -  /ισμού, που θα κατατεθεί στη Βουλή στιε 20 Νοεμβρίου. Τα οριακώε δυσμενέστερα στοιχεία τη3 Κομισιόν για έλλειμμα και ανάπτυξη ανοίγουν τον δρόμο για τροποποιήσει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, που προέβλεπε επιπλέον έσοδα ύψουε 7,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το τρέ- χον έτοε. Ο κίνδυνοε να ει- σέλθει η χώρα μαε σε κοινοτική επιτήρηση απεφεύ- χθη, δεδομένου ότι το 2008 το έλλειμμα με βάση και τιε προβλέψειε τηε Κομισιόν θα ανέλθει στο 2,5% (το όριο είναι το 3%), δίνονταε ταυτόχρονα την ευχέρεια για περιορισμένεε μόνο πα- ροχέε. «Το τεράστιο δημόσιο χρέοε τηε χώραε, που κληροδότησαν οι κυβερνή- σειε του χθεε, αποτελεί την

Σύμφωνα με πληροφο- ρίεε, στο οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού θα προβλέπεται κονδύλι ύ- ψουε 300 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το επίδομα θέρ- μανσηε προε τιε ευπαθείε ομάδεε.Δεν αποκλείεται, στην περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, να υπάρξουν και άλλεε στοχευμένεε παρο- χέε σε ασθενέστερεε οικο- νομικέε τάξειε όπωε είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι πολύτεκνοι αλλά και οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ. Ειδικά για τουε τελευταίουε, πλη- ροφορίεε αναφέρουν ότι αναμένεται να αυξηθεί το εισοδηματικό κριτήριο για τουε δικαιούχουε του επι- δόματοε, ώστε να αυξηθεί αφενόε ο αριθμόε των δικαιούχων, αφετέρου να ενταχθούν εκ νέου όσοι το είχαν χάσει λόγω των αυξη-

κλείεται να οδηγήσει το 2009 σε συρρίκνωση των ε- πιχειρηματικών κερδών, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στο τρέχον έτοε, περιορίζονταε αισθητά την κατανάλωση, μειώνονταε ταυτόχρονα και τα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα του προϋπολογισμού εκιμάται πωε θα μειωθούν κατά 500-800 εκατ. ευρώ, από αυτά που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, και θα διαμορφωθούν περίπου στα 60,8 δισ. ευρώ.Τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενηε Αξίαε θα υ- ποστούν τη μεγαλύτερη μείωση, λόγω τηε μείωσηε τηε κατανάλωσηε, όπωε ε- πίσηε και στουε ειδικούε φόρουε κατανάλωσηε κυ- ρίωε των καυσίμων. Σημειώνεται ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει έσοδα από το ΦΠΑ

«Ο ορίζοντας είναι σκοτεινόε», δήλωσε ο Χοακίν Αλμούνια, παρου- σιάζονταε την τακτική φθινοπωρινή οικονομική έκθεση των υπηρεσιών του, χθεε, στιε Βρυξέλλεε, για να εξηγήσει ότι η ύφεση είναι ήδη δεδομένη, ενώ ουδείε είναι σε θέση να προβλέψει σήμερα την ακριβή διάρκεια και έντασή τηε, όπωε άγνωστη παραμένει εν τέλει και η χρονική στιγμή τηε ανά- καμψηε.Οι προβλέψειε τηε Επιτροπήε φέρουν την ανάπτυξη στη Ζώνη Ευρώ να υποχωρεί σε μόλιε 1,2% εφέτοε και ουσιαστικά στο μηδέν το 2009, με πολύ ελαφρώε βελτιωμένη την κατάσταση για το 2010, όταν ο ρυθμόε ανά- πτυξηε προβλέπεται να αγγίξει το 1%.Αλλωστε, η Ζώνη Ευρώ βρίσκεται ήδη σε «τεχνική ύφεση», υπό την έννοια των δύο ή, και για ορισμένα κράτη-μέλη, τριών συνεχόμενων τριμήνων αρνητικήε ανά- πτυξηε, ενώ την ίδια ώρα η ανεργία, το χρέοε, τα ελλείμματα επιδεινώνονται και μόνον ο πληθωρι-

σμόε υποχωρεί, ακριβώε λόγω τηε κρίσηε.Αρκεί να σημειωθεί ότι υπολογίζεται πωε στη διετία 2009-2010, θα δημιουργηθούν περί τιε 250.000 νέεε θέσειε εργασίαε στη Ζώνη Ευρώ, έναντι των έξι εκατομμυρίων που δήμιου ργήθηκαν το 2007-2008...Οσο για τα ελλείμματα... Αυτά θα διπλασιασθούν, περνώνταε για τη Ζώνη Ευρώ από 0,6% του ΑΕΠ το 2007 σε 1,3% το 2008 και 1,8% το 2009, με αδιαμφισβήτητη «σταρ» την Ιρλανδία, όπου αναμένεται πωε το πλεόνασμα 0,2% του 2007 θα μετατραπεί σε έλλειμμα 5,5% το 2008 και 6,8% το 2009, για να ξεπεράσει ίσωε και το 7% το 2010, ενώ στο «κόκκινο» αναμένεται να βρεθεί από του χρόνου και η Γαλλία...Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται το Σύμφωνο Σταθερότηταε και οι απαιτήσειε του: όπωε τόνισε ο Αλμούνια, ήδη εντόε των ερχόμενων εβδομάδων κινείται η διαδικασία υπερβάλλοντοε ελλείμματοε για την Ιρλανδία, ενώ αν οι προ-

βλέψειε επιβεβαιωθούν, σειρά θα έχει μετά η Γαλλία.Αυτό όμωε δεν είναι αιτία κα- τάργησηε ή αναστολήε του Συμφώνου, που ήδη παρέχει ήδη αρκετά περιθώρια στα κράτη- μέλη, μετά την αναθεώρησή του το 2005.Συγκεκριμένα, σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών «απρόβλεπτηε και σοβαρήε» επιβράδυνσηε τηε οικονομίαε, μικρέε και προσωρι- νέε υπερβάσειε του 3% του ΑΕΠ για το έλλειμμα δεν οδηγούν σε ενεργοποίηση τηε επιτήρησηε. Επιπλέον, δε, οι χώρεε που τελικά δεν θα αποφύγουν την επιτήρηση, μπορούν να κερδίσουν επιπλέον περίοδο χάριτοε πριν από την επιβολή προστίμου, αν κριθεί πωε οι έκτακτεε συνθήκεε εξακολουθούν να ισχύουν.Συμπέρασμα, τουλάχιστον για τιε Βρυξέλλεε, είναι ότι δεν μπορεί να τεθεί θέμα νέαε «χαλάρωσηε», έστω και αν όπωε δέχθηκε ο Αλμούνια η κρίση είναι κυριολεκτικά πρωτοφανήε, καθώε δεν έχει ιστορικό προηγούμενο που να

μπορεί να προσφέρει έτοιμεε λΰ- σειε ή ασφαλείε προβλέψειε.Παραδέχθηκε άλλωστε ότι οι μέχρι και μόλιε προ ολίγων μηνών διαβεβαιώσειε τηε Επιτροπήε, και σχεδόν κάθε άλλου οικονομικού παράγοντα, ότι η αμερικανική κρ; ση δεν θα μεταδοθεί στην Ευρα πη, διαψεύσθηκαν πλήρωε κυρίωε γιατί κανείε δεν εϋίε κατανοήσει τον βαθμό στον οποίο σε αυτή την εποχή τηε παγκοσμιοποίησηε οι οικονομίεε των χωρών επηρεάζουν η μία την άλλη.Ομωε, αν οι οικονομίεε έχουν πλέον καταστεί αλληλένδετεε, το ίδιο δεν μπορεί παρά να ισχύσει και για τιε προσπάθειεε αντιμε- τώπισηε τηε κρίσηε, με ενίσχυση του συντονισμού των κρατών-με- λών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπωε και πάλι ζήτησε χθεε ο Αλμούνια και όπωε αναμε- νόταν να συζητήσουν οι υπουργοί Οικονομικών τηε Ζώνηε Ευρώ αργά χθεε το βράδυ και των «27» σήμερα, στο Συμβούλιο Εεοήη.
Κ. Κα λ λεργη ς

αχίλλειο πτέρνα τηε ελληνι- κήε οικονομίαε και περιορίζει πολύ τα περιθώρια ά- σκησηε τηε δημοσιονομι- κήε πολιτικήε, λαμβανομέ- νων υπόψη των βασικών περιορισμών που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότηταε και Ανάπτυξηε. Η κυβέρνηση προχωρεί στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει το προσχέδιο που κατατέθηκε και συζητήθηκε στη Βουλή», σημειώνει το υπουργείο Οικονομίαε.

σεων στιε συντάξειε τουε. Επίσηε, εξετάζεται η κατάργηση τηε συμμετοχήε τουε στην αγορά φαρμάκων.Οσον αφορά στο σκέλοε τηε ανάπτυξηε, ακόμα δεν έχει αποφασισθεί εάν θα μειωθεί ο ρυθμόε από το 3,1% στο 2,5% που προβλέπει η Κομισιόν. Παράγο- ντεε του υπουργείου Οικο- νομίαε κάνουν λόγο για μικρή αναθεώρηση, στο 2,8% του ΑΕΠ. Πάντωε, η διε- θνήε κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν απο

αυξημένα κατά 10,5% σε σχέση με το τρέχον έτοε ή, αλλιώε, επιπλέον έσοδα ύ- ψουε 2,2 δισ. ευρώ.Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μειωθούν τα έσοδα από το τέλοε ταξινόμησηε οχημάτων, ενώ μειωμένα θα είναι και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματοε νομικών προσώπων, συνεπεία τηε μειωμένηε κερδοφορίαε των επιχειρήσεων για το έτοε 2008 (φορολογούνται το 2009 για τα κέρδη του 2008).
Π ρ ο κ ο π ή ς  Χ α τ ζ η ν ικ ο λ α ο υ

Allianz Global Investors Fund 
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) 
Γραφεία Έδρας: 6Α, route de Treves, L-2633 Senningerberg 
Ap. Μητρώου Λουξεμβούργο B 71.182

Allianz (fij)

Ανακοίνωση στους μεριδιούχους 
του αμοιβαίου κεφαλαίου Allianz RCM Top Selection Europa

Σαν αποτέλεσμα τη ς  σημαντικής μείωσης του όγκου του ενεργητικού του υποκεφαλαίου της Εταιρείας Allianz RCM Top Selection Europa (το 
"Υποκεφόλαιο"), η απόδοση του Υποκεφαλαίου έχει επηρεαστεί από την έκθεσή του σε σταθερό έξοδα.

Συνεπώς και μ ετό  από προσεκτική σκέψη, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μία αποτελεσματική διαχείριση του Υποκεφαλαίου 
δ εν  μπορεί να είναι ασφαλής πλέον και ότι πρέπει να συγχωνευτεί με το Υποκεφάλαιο Allianz RCM European Equity (to "Απορροφών Κεφάλαιο"), 

πως καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα, με έναρξη ισχύος σπς 12 Δεκεμβρίου του 2008 στο τέλος  της ημέρας, ήτοι στις 7 μ.μ. Ώρα Κεντρικής 
υρώπης (η "Έναρξη Ισχύος").

Κλάση μεριδίων του υπό συγχώνευση υποκεφαλαίου Κλάοη μεριδίων του απορροφόντος υποκεφαλαίου
Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Allianz RCM European Equity A EUR

Η διάθεση των μεριδίων της κλάσης A EUR του Απορροφώντος Κεφαλαίου θα αρχίσει την ημερομηνία Έ ναρξης Ισχύος.

Σύγκριση του Allianz RCM Top Selection Europa και του Αποροοφόντος Υποκεφαλαίου
Τα βασικα σημεία του Allianz RCM Top Selection Europa και του Απορροφόντος Υποκεφαλαίου συνοψίζονται και καθορίζονται κατωτέρω. Οι μεριδι- 
ούχοι παρακαλούνται να αναφέρονται προσεκτικά στο ενημερω τικό δελτίο και τα άρθρα τη ς  συστάσεως τη ς  Εταιρείας για αναλυτικές πληροφορίες. 
Αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου και τω ν άρθρων του καταστατικού είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως.

To Allianz RCM Top Selection Europa και το Απορροφόν Υποκεφόλαιο είναι Υποκεφάλαια της Εταιρείας (τα "Υποκεφάλαια τη ς  Εταιρείας") τα οποία 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις  δ ια τάξεις  του Μ έρους 1 του Νόμου του Λουξεμβούργου στις 20 Δεκεμβρίου 2002 (που έθεσ ε σε εφαρμογή το 
καθεστώς της οδηγίας UCITS III ) σαν ε τα ιρ είες  επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανοικτές στο επενδυτικό κοινό (SICAV).

0  ακόλουθος πίνακας υποδηλώνει την λογιστική αυτοτέλεια που διευκολύνει τη διαχείριση του κεφαλαίου και παραθέτει μία συνοπτική περιγραφή 
της επενδυτικής στρατηγικής και του επενδυτικού στόχου του Υποκεφαλαίου της Εταιρείας:

Όνομα Υποκεφαλαίου Διαχειριστής Επενδυτικό Αντικείμενο* Επενδυτικός Στόχος *
Allianz RCM Top Selection Europa AllianzGI KAG Μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου Επικεντρωμένες επενδύσεις στις Ευρωπαϊκές Εταιρείες

Allianz RCM European Equity AllianzGI KAG Μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαίου Επένδυση πρωτίστως στις Ευρωπαϊκές αγορές μετοχών

*  Η ως άνω περιγραφή των επενδυτικών αντικειμένων και των επενδυτικών στόχων δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σκοπεύει μόνο να παράσχει 
μία πρώτη συνολική εικόνα. Αναλυτική παρουσίαση των επενδυτικών αντικειμένων και των επενδυτικών στόχων συμπεριλαμβάνεται στα ενημερωτικό φυλλάδια που 
αναφέρονται ξεχωριστά για το κάθε Υποκεφάλαιο στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Η δομή εξόδων τη ς  κλάσης μεριδίων A EUR του Απορροφόντος Υποκεφαλαίου λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη αμοιβή θεματοφυλακής, χρέωσης 
πωλήσεων, αμοιβή διάθεσης και Φορολογίας ανταποκρίνεται σε αυτή του Allianz RCM Top Selection Europa. Για το απορροφόν Υποκεφάλαιο η μέγι
στη αμοιβή διαχείρισης και κεντρικής διοίκησης που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο  είναι 2.50 %.

Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος τα  δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Allianz RCM Top Selection Europa θα συγχωνευθούν με το Απορρωφόν 
Υποκεφάλαιο. Οι μεριδιούχοι του Allianz RCM Top Selection Europa αυτόματα, και ανέξοδα, θα αποκτούν μερίδια στο Απορροφόν Υποκεφάλαιο στις 
12 Δεκεμβρίου 2008. 0  αριθμός μεριδίων που πιστώνεται υπολογίζεται επ ί της βάσης του λόγου της αξίας των μεριδίων του Allianz RCM Top 
Selection Europa με την αξία του Απορροφόντος Υποκεφαλαίου επίσης στις 12 Δεκεμβρίου 2008.

Εντολές αγοράς για μεριδία του Allianz RCM Top Selection Europa που θα λαμβάνονται από την Εταιρεία μέχρι τις  11 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης 
στις 6 Νοεμβρίου 2008 θα εκτελούνται. Εντολές αγοράς για μερίδια του Allianz RCM Top Selection Europa που θα λαμβάνονται από την Εταιρεία 
μετά τις  11 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 6 Νοεμβρίου 2008 θα απορρίπτονται. Η έκδοση των μεριδίων του Απορροφόντος Υποκεφαλαίου δεν 
θα επηρεαστεί.

Μερίδια του Allianz RCM Top Selection Europa μπορούν να εξαγοραστούν ύνευ κόστους, αν η αίτηση εξαγοράς παραληφθεί από την Εταιρεία μέχρι 
πς 11 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 8 Δεκεμβρίου 2008.

Τα έξοδα που θα προκληθούν από τη διαδικασία συγχώνευσης θα βαρύνουν το  Υποκεφάλαιο Allianz RCM Top Selection Europa.

Η Εταιρεία σκοπεύει να αποφασίσει μία ενδιάμεση διανομή για το Allianz RCM Top Selection Europa πριν την ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της συγ
χώνευσης.

Ώς αποτέλεσμα τη ς  συγχωνεύσεως το  αμοιβαίο κεφάλαιο Allianz RCM Top Selection Europa θα λυθεί.

Οι μεριδιούχοι του Allianz RCM Top Selection Europa που δ εν  εγκρίνουν τη συγχώνευση μπορούν να εξαγοράσουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση τα 
μερίδιά τους μέχρι τις  11 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 8 Δεκεμβρίου του 2008. Η εξαγορό μεριδίων στο Απορροφόν Κεφάλαιο δεν θα επη
ρεαστεί.

Το Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2008, όπως επίσης και κάθε συμπλήρωμα 
είναι προσβάσιμα ή διαθέσιμα χωρίς χρέωση για τους μεριδιούχους στην έδρα τη ς  Εταιρείας και στο Γραφείο Πληροφοριών στο Λουξεμβούργο 
(State Street Bank Luxembourg S.A.).

Senningerberg, Νοέμβριος 2008 
Μ ε διαταγή του Διοικητικού Συμβουλίου 
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Η Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., Λεωφ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, 104 42 Αθήνα, τηλ 210 37 17 700 
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O R A C L E  Ε Λ Λ Α Σ  Α .Ε .Ε .
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Ι31 ns ΜΑΪ0Υ 2008 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 - 31 ΜΑΪ0Υ 2008 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19031/01ΑΤ/Β/89/120/01

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΙΟΔΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑίΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΣΙΑ Α3ΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ANAJLlliA Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

4. Λοιπά Έξοδα Εγκαιαστάσεω* 130.653.59 81.153.43 49.500.16 130.653.59 61.243,20 69.410.39 I. Μετοχικό Κεφάλαιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (3.457.672 Μειοχέε των 2,93 Ευρώ)
II. Ενσώματεί (κινητοποιήσει* 1. Καταβληυένο 10.130.980.01 10.130.980.01

3. Κτίριο καί Τεχνικά Εργα 509.966,72 308.129,10 201.837,62 509.966,72 264.987,64 244.979,08 IV. Αποθεμαιικά κεφάλαια
6. Επιπλα και Λοιπό* ΕξοπΛισμό* 1.076.134,45 889.267,74 186.866,71 1.017.701,06 809,607,67 208.093,39 1. Τακτικό Αηοθεματικό 749.646,77 454.659,86
Σύνολο Ακινητοηοιήοεων (Γίί) 1.586,101.17 1.197.396.84 388.704.33 1.527.667.78 1.074.595.31 453.072.47 6α. Αηοθεματικό Απο Απαλλασόμενα

III. Συμμ, & 63Λε* μακρ. χρημ. απαιτήσει* tns φοροΛογίο* έσοδα 319.305,60 319.305,60
7. Λοιπέ* Μακροπρόθεσμε* Απαιτήσει* 200.954.24 184.788,71 6β. Αηοθεμαηκά Απο Εσοδα ΦοροΛογηθ.
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΠΙΙ) 589.658.57 637.861.18 Κατ' Ειδικό Τρόπο 262.761,24 262.761,24

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6γ. Αηοθεματικό απο μετατροπή

II. Anaitnoeis κεφαλαίου σε Ευρώ 1.815,30 1.815,30

1. ΠεΛάτΒ 15.509.529,97 15.731.610,32 1.333.528.91 1.038.542.00
ΜΕΙ0Ν: ΠροβΛέψει* 1.226.902,47 14.282.627,50 1.162.867,80 14.568.742,52 V, Αποτελέσματα ει* νέο

3α. Enrayés Εισπρακτέε* (μεταχρον.) 1.794.760,34 2.376.472,04 Υπόλοιπο κερδών χρήσεηκ εκ  Νέο 6.219.272.03 844.622.79
3β. Enrayés σε καθυστέρπση(αφραγισμένε*) 10.433,98 10.433,98 ΣύνοΛο Ιδίων ΚεοοΛαίων (AI+AIV+AV) 17.683.780.95 12.014.144.80
5. Βραχυπρόθεσμε* οηαιιήσει* κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 14,745.851,74 11.763.218,98 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΙΟΔΑ
10. ΕπισφαΛεΙε - Επίδικοι πεΛάτεί & χρεώσιεί 0,00 64.034,67 1. ΠροβΛέφεκ γιο αποζημίωση προσωπικού

ΜΕΙΟΝ: ΠροβΛέψει* 0,00 0,00 64.034,67 0,00 Λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 652.985.68 513.724.68
11. Χρεώστε5 Διάφοροι 1.368.246,17 2.838.914,28 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
12. Λογαριασμοί ΔιαχειρΙσεω* Προκαταβολών &  Πιστώσεων 1.500,00 786,79 II. Βραχυπρόθεσμε* αηοχρεώσει*

32.203.419.73 31.558.568.59 1. Προμηθευτέ* 109.394,13 261 121,30
IV. Διαθέσιμα 5. Υποχρεώσει* ano Φόρουο Τέλη 3.904.159,30 3.238 373,58

1, Ταμείο 1.254,81 2.003,78 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 143.163,82 113.309,49
3. Καταθέσει* Οψεω* και Προθεσμία* 14.465.409,78 12.785.868,89 8. Υποχρεώσεκ npos συνδεμένε* επιχειρήσει* 11.458.704,61 6.559.005,21

14,466.664.59 12.787.872.67 11. Πιστωτέε Διάφοροι 0,00 611,91

ΣύνοΛο ΚυκΛοφορούνκκ Ενεργητικού (ΔΙΙ+Δΐν) 46.670.084.32 44.346.441.26 ΣύνοΛο Υποχρεώσεων (ΠΙ) 15.615.421.86 10.172.421.49

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 20.382,45 1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων 8.226.468,34 8.421339,18
2. Έσοδα χρήσεωε Εισπρακτέα 3.682.224,22 4.602.570,87 2. Έξοδα ΧρήσετίΒ Δουλευμένα 8.812.810,44 18.555.036,0ι

3.682224.22 4 622.953.32 17.039.278,78 26.976.375.18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 50.991.467.27 49.676.666.15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 50.991.467.27 49.676.666,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑίΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑϊΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων 1.518.790,22 961.934,97 2. Πισαοτ. Λογ/σμοί Εγγυήσεατν & Εμηράγγι. Ασιραλ 1.518.790,22 961.934,97
4. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεακ 482,94 482,94 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεω* 482,94 482,94

1.519.273.16 962.417.91 1.519.273.16 962.417.91
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μη διανομή μερίσμαη» τεΛεί υπό την ομόφωνη έγκριση ms Γενική* lu v f tu o n s  στην οποία θα πρέπει να εκπροσωπείται το 70% tns σύνθεοη* tou κσταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ Ο ΓΑ Ρ ΙΑ ΣΜ Ο Υ  ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν ΧΡΗΣΕΩΣ 31ns Μ Α ΙΟ Υ  2008  (1 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ  2007 -  31 Μ Α ΙΟ Υ  2008) Π ΙΝ ΑΚ Α Σ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν
I, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΚύκΛοε εργασιών (Παροχή* Υηηρεσ.) 43.395.669,83 36.936,049,19 ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 ΧΡΗΣΕΩΣ 2007
Μείον: Κόστώ (Παροχή* Υηηρεσ.) -25.414.097,26 -20 821 430,76 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεω* 7.866.317,50 7.534.697,39
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) ΕκμειαΛΛεύσεω* 17.981.572,57 16.114.618,43 Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (κερδη/ζημιβ)
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταΛεύοεω* 846.301,14 350.785,35 προηγουμένων χρήσεων 844.622,79 -3.265 220,24
ΣύνοΛο 18.827.873,71 16.465.403,78 Διάφορέ* φορολογικού ελέγχου
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητική* Λειτουργία* -3,467.026,55 -2.759.204,23 προηγουμένων χρήσεων 0,00 -1.809.522,00

2. Έξοδα Λειτουργία* ερευνών - ανάητυξεω* -69.808,12 -62.581,00 ΣύνοΛο 8.710.940,29 2.459.955,15
3. Έξοδα Λειτουργία* Διαθέσεω5 -7.397.570,16 -6.048.762,75 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρο* Εισοδήματοε 2.196.681,35 1.528.003,95

Μερικό Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεω* 7.893.468,88 7.594.855,80 Κέρδη προε διάθεση 6.514.258.94 931.951.20
ΠΛΕΟΝ14. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδο 127.360,92 . 82.051,04 Η διάθεση των κερδών γίνεται ω* εξήε:
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα -177.851,77 -50.490,85 -200.173,71 -118.122,67 1. Τακτικό αηοθεματικό 294.986,91 87.328,41
ΟΛικά Αποτελέσματα (Κέρδη) ΕκμειαΛΛεύσεω* 7 842.978,03 7.476.733,13 8. Υπόλοιπο κερδών ει$ νέο 6.219.272,03 844.622,79
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα ΑποιεΛέσμαια 6.514.258.94 931.951,20

1. Έκτακτα και Ανόργανο Εσοδα 25.532,29 128.766,18
2. Έκτακτα Κέρδη 1.092,28 4.340,24 Αθήνα, 29-9-2008

26.724,57 133.106,42 0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα 3.385,10 59.249,16 Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

4. ΠροβΛέψ® για Έκτακτου* Κινδύνου* 0,00 3.385,10 23.339,47 15.893,00 75.142,16 57,964,26 AT. Π 584901
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 7.866.317,50 7,534,697,39 0  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. 0  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΙΟΝ: Σύνολα αποσβέσεων παγίων στοιχείων 165.696,56 185.164,59 Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΑΝΤΑΣ

Μείον: Οι από αυτέ* α ο /ν β  στο Λειτουργικό κόστο* -165.696,56 0,00 -185,164,59 0,00 AT. ΑΖ 096398 AT. Χ122557
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ Φ0Ρ0Ν 7.866.317.50 7.534,697.39 Αρ. Αδ. 0052816/Α

im iH M im x
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προ* tous Metóxoüs tns «ORACLE ΕΛΛΑΣ A.E.E.»

Έκθεοη επί ιων Οικονομικών Καιαοχάοεων.
Ελέγξαμε tis ανωτέρω Οικονομικέε Καταστάσεκ ms «ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» (η Ειαιρία), που αποτελούνται από τον ιοοϋογισμό ms 31 ns Μαϊου 2008, mv κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα δίαθέσεω* αποτελεσμάτων tns χρήσεακ που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, κοθά» και to  προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκηση* για ns Οικονομικά Κατασχάσει*. Η Διοίκηση tns etaipias έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα 
με τα Λογιστικά Πρότυπα nou προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδίασμά, εφαρμογή και διατήρηση συοτήματοε εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται οε απάτη ή Λάθο*. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσηε την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων Λογιστικών ηοΛιμκών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικέε 
για os ηεριοτάσει*. Ευθύνη Ελεγκτή. Δική pas ευθύνη είναι η έκφραση yvépns επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό pasi Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα 
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή pas με tous κανόνε$ óeovtoñoyías και το σχεδίασμά και διενέργεια tou ελέγχου pas με οκοπό mv εύλογη διασφάΛιοη ότι οι οικονομικέ* καταστόσεΐΐ είναι απσλλαγμένεε 
από ουσιώδη ανακρίβεια. 0  έλεγχοε περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με ta ποσά και ns πληροφορίεε που περιλαμβάνονται oris οικονομικέ* κοτοστάσειί. Οι διαδικασίε* επιλέγονται κατά 
την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδου* ανακρίβεια* των οικονομικών καταστάσεων, Λόγω anáins ή Λάθου*. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτήΐ Λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό ίο σχεδίασμά ελεγκτικών διαδικασιών για tis περισώσει* και άχι για την έκφραση γνώμη* επί ins αποτεήεσματικότηταε tou ουστήματο* εσωτερικού ελέγχου 
ins εταιρίσε. 0  έλεγχοε περιλαμβάνει επίσηε την αξιολόγηση tns κσταλληλότηισε των Λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και tou εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώε και αξιολόγηση ms συνολικήε παρουσίαση* των 
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για ιη θεμελίωση ins γνώμη* μαε Γνώμη. Κατά τη γνώμη pas, οι ανωτέρω Οικονομικέ* Καταστάσβε παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση ins Eraipíos κατά την 31 η Μαϊου 2008 κοι την χρηματοοικονομική tns επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία. Χωρί* να διατυπώνουμε επιφύλαξη tas npos τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε m v προσοχή oas am σημείωση 7(γ) που παρατίθεται σ®  Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, οτην οποία γίνεται αναφορά στο 
γεγονόε ότι η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από us Φορολογικέε Apxés για us xpnoeis 2006 έωί και 2008, με συνέπεια να υπάρχει ίο  ενδεχόμενο επιβολή* πρόσθετων φόρων και προσαυςήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. 
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβΛεφθεί στο παρόν στάδιο και, tos εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη crus οικονομικέ* καταστήσει* σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί άΛΛων νομικών και 
κανονιστικών θεμάτων. Το περιεχόμενο tn sE ifton s  του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεηέ* με us ανωτέρω οικονομικέ* καταστάσεΐΐ.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008 
0  Ορκωτό* ΕΛεγκτΠ* Λογιστή*

Γεώργιο* ΑΛηφοντή*
(Α.Μ. Σ0ΕΛ 10091)

Μ Ι Er n s t  &  Yo u n g
EsWTf & ΠΑΜ Κ ΕΛΛΑΣ Οριακοί ξ^εγχιέε Λ ογο&  A r 
ΙΙοΧΛΜ  E9WKÍIE ΟΔΟΥ Α0ΗΝΩΝ - ΛΑΪΛΑΙ. 
MÔTAMOWÏÏH - (AM Ϊ0ΡΛ 507)

6555 ΤΙΙΠΟζ TS2102724090J

« γ



28 ■ Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η ■Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς · ΤΡΙ ΤΗ 4 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 0 8

Ενδιαφέρον από 18 για Ο.Α.
Η QATAR AIRWAYS «χτυπάει» το πτητικό έργο και η ισπανική Iberia την τεχνική βάση

Τ η ς  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Χαμόγελα στο υπουργείο Μεταφορών από τη μεγάλη ανταπόκριση των υποψηφίων επενδυτών στην πρώτη φάση του διαγωνισμού που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέρο- ντοε μη δεσμευτικού χαρακτήρα. Συνολικά 30 υποψηφιότητεε και 18 επενδυτέε έχουν πάρα την «έγκριση» από τουε χρηματοοικο- νομικούε συμβούλουε τηε κυβέρνησηε, ενώ η αξιοπιστία των υπολοίπων υποψηφίων *’ερευνάται και αναμένεται να έχει ολοκλη-ιθεί σήμερα το βράδυ. Πληροφορίεε αναφέρουν ότι για κάθε μία από τιε προκηρύ- ξειε (Πάνθεον, επίγεια εξυπηρέτηση και τεχνική βάση) έχουν ήδη αποκλειστεί περίπου πέντε υποψήφιοι κατά μέσο όρο οι οποίοι είτε δεν πληρούσαν όλεε τιε προδια- γραφέε είτε αδυνατούσαν να «πείσουν» τουε συμβούλουε για την αξιοπιστία τουε. Οι εταιρείεε που έχουν ενδιαφερθεί προέρχονται από τον κλάδο των αερομεταφορών γενικότερα, αεροπορικέε εταιρείεε και επενδυτικά funds.Κύκλοι του υπουργείου Μεταφορών αναφέρουν ότι η αεροπορική εταιρεία του Κατάρ εκδήλωσε ενδιαφέρον μόνο για το πτη-

τικό κομμάτι, γεγονόε το οποίο προκαλεί εντύπωση καθώε στο παρελθόν έχει καταστήσει σαφέε ότι το ενδιαφέρον τηε επικεντρώνεται στον Ομιλο τηε Ολυμπιακήε. Συγκεκριμένα, με επιστολή στελέχουε τηε Qatar προε τον τότε αρμόδιο υφυπουργό Οι- κονομίαε Πέτρο Δούκα, στιε 2/9/07 ο κ. Ακπμαρ Αλ Μπέικερ έκανε λόγο για συνομι- λίεε μεταξύ των δύο κυβερνήσεων (σ.σ. του Κατάρ και tns Ελλάδαε) που αφορούσαν στο ενδιαφέρον εξαγοράε του Ομίλου τηε Ολυ- μπιακήε το οποίο μάλιστα χαρακτήριζε ο κ. Μπέικερ ωε «επενδυτική ευκαιρία». Αποσπασματικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίεε, για την Τεχνική Βάση επέδειξε η ισπανική Iberia, με την οποία αξίζει να σημειωθεί ότι διατηρεί συνεργασία η Qatar. Κύκλοι τηε αγοράε εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται οι δύο εταιρείεε (Qatar και Iberia) σε δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού να συ- μπράξουν και να κατεβάσουν από κοινού προσφορά. Ενδεχόμενο που εξασφαλίζει και στην Qatar την ευρωπαϊκή συμμετοχή στην εταιρεία η οποία είναι απαραίτητη (τουλάχιστον σε ποσοστό 50 +  1 μετοχή) σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο. Σημειώνεται ότι η Τεχνική Βάση τηε Ολυμπιακήε είναι η τρίτη

μεγαλύτερη στην Ευρώπη με το πλεονέκτημά τηε να αποτελεί τη μεγάλη τηε έκταση (76.000 τ.μ.) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέ- λοε», ενώ το κόστοε κατασκευήε τηε ξεπέ- ρασε τα 80 εκατ. ευρώ.Οσον αφορά την επίγεια εξυπηρέτηση, ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από τιε δύο ε- ταιρείεε που δραστηριοποιούνται ήδη σε πέντε αεροδρόμια τηε χώραε την Οοΐάαίτ και τη δννίεεροιΐ, όπωε και από την ισπανική Ε1ί§ήΐθ3τε. Το πλεονέκτημα τηε επίγειαε εξυπηρέτησηε είναι το μονοπώλιο τηε Ολυ- μπιακήε σε περισσότερα από 33 περιφερειακά αεροδρόμια τηε χώραε, που παρατάθη- κε μέχρι το τέλοε του 2009.Πληροφορίεε θέλουν έξι εταιρείεε να έχουν εκδηλώσει συνολικό ενδιαφέρον και για τιε τρειε εταιρείεε, τουλάχιστον μία εκ των οποίων αποτελεί αεροπορική εταιρεία. Στην παρούσα φάση εξετάζονται οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, ενώ μένει να αποφασι- στεί από τουε χρηματοοικονομικούε συμβούλουε εάν θα τηρηθεί ή όχι η αρχή τηε ε- μπιστευτικότηταε για τουε ενδιαφερόμε- νουε που το έχουν ζητήσει. Το αργότερο την Πέμπτη αναμένεται η συνεδρίαση τηε διυπουργικήε ετητροπήε που θα δώσει το

Χαμόγελα στην Κυβέρνηση από την συμμε
τοχή των επενδυτών στην εκδήλωση ενδια
φέροντος για την πώληση της Ο. Α.πράσινο φωε για τη συνέχιση τηε δεύτερηε φάσηε του διαγωνισμού. Σήμερα το απόγευμα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο, που ρυθμίζει τα μέτρα ενίσχυσηε του προσωπικού τηε εταιρείαε, το οποίο θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίαε έξω από τη Βουλή.

Συνεργασία Motor Oil 
και Μυτιληναίου 
στην ηλεκτροπαραγωγή
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Ομίλου Μυτιλη- ναίου και τηε Motor Oil για τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα τηε ηλεκτροπαραγωγήε. Η συμφωνία αφορά την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση τηε μονάδαε συνδυασμένου κύκλου ισχύοε 400 MW περίπου τηε Motor Oil στουε Αγ. Θεοδώρουε και προβλέπει την απόκτηση, μέσω τηε αύξησηε μετοχικού κεφαλαίου, από την Μυτιληναίοε Α.Ε. ποσοστού 65% στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ Power, θυγατρική - ε Motor Oil που κατέχει τιε σχετικέε με τη μ ι.  δα άδειεε. Το ποσό τηε αύξησηε μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στα 59,5 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από την Μυτιληναίοε Α.Ε. μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίεε και καταλήξει η συμμετοχή του 65% τηε εταιρείαε στην Κόρινθοε Power στην Endesa Hellas. Σύμφωνα με πληροφορίεε, η συμφωνία προβλέπει σε αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχή τηε Μυτιλη- ναίοε Α.Ε. και σε μία δεύτερη μονάδα συνδυασμένου κύκλου στουε Αγ. Θεοδώρουε, για την οποία η Motor Olí έχει καταθέσει αίτηση στη ΡΑΕ, στην περίπτωση που οι σχετικέε άδειεε ε- γκριθούν. Η κατασκευή τηε νέαε μονάδαε θα έχει ξεκινήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2009, ενώ θα έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2011. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή τηε μονάδαε από τη θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίου, ΜΕΤΚΑ.Η εν λόγω συμμετοχή τηε Μυτιληναίοε Α.Ε. αναμένεται να αποτελέσει μέροε του συνολικού ενεργειακού χαρτοφυλακίου τηε Endesa Hell μετά την έγκριση τηε συμφωνίαε των δύο ετα. ρειών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειαε και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στόχοε τηε Endesa Hella8 είναι η λειτουργία 1.600 μεγαβάτ από θερμικούε σταθμούε μέχρι το 2011. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία λειτουργεί 334 MW στη μονάδα συμπαραγωγήε τηε Αλουμίνιον τηε Ελλάδαε, κατασκευάζει 400 MW στον Αγ. Νικόλαο Βοιω- τίαε και προωθεί την κατασκευή 400 MW επί- σηε στον Βόλο.

Χ ρυ σά  Λ ια γ γ ο υ

Η διαμάχη ΔΕΗ και Ομίλου Μυτιληναίου κρίνεται στις 14 Ιανουάριου
ις  14  Ιανουαρ ίου  θα κριθεί τελι- _α η έκβαση τηε διαμάχηε Ομίλου Μυτιληναίου και ΔΕΗ για την η- λεκτροδότηση τηε Αλουμίνιον. Η ΔΕΗ αποφάσισε την Κυριακή να παρατείνει την προθεσμία καταγ- γελίαε τηε σύμβασηε προμήθειαε ηλεκτρικήε ενέργειαε που έληγε χθεε μέχριε ότου εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέ

τρων που έχει καταθέσει η Αλουμίνιον τηε Ελλάδαε κατά τηε Επι- χείρησηε.«Η ΔΕΗ, σεβόμενη την κρίση τηε Ελληνικήε Δικαιοσύνηε, δεν επιθυμεί να την προκαταλάβει», αναφέρει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή τηε, εξηγώνταε τουε λόγουε που την οδήγησαν στην απόφαση για παράταση τηε ημερομηνίαε κα- ταγγελίαε τηε σύμβασηε. Αναφέ

ρει επίσηε ότι «σε μια προσπάθεια εξάντλησηε κάθε ορίου καλοπι- στίαε, η Επιχείρηση επιθυμεί να παράσχει στην Αλουμίνιον πρόσθετο χρόνο για την περαιτέρω διευκόλυνσή τηε να εξεύρει εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικήε ενέρ- γειαε», ενώ μέμφεται την Αλουμίνιον, η οποία δεν προχώρησε από την πλευρά τηε στην καταβολή τηε διαφοράε τηε αύξησηε του

10% στο τιμολόγιο Α150 και να συνεχίσει την απόλυτα σεβαστή προσπάθειά τηε για δικαίωση από τα δικαστήρια.Η απόφαση για παράταση από πλευράε τηε ΔΕΗ αποτελεί σαφή αλλαγή στάσηε τηε Επιχείρησηε απέναντι στο θέμα που έχει ανα- κύψει με την άρνηση τηε Αλουμίνιον να καταβάλει την αύξηση του 10% στο τιμολόγιο ηλεκτρι

κού ρεύματοε. Για τη στροφή αυτή, πάνω απ’ όλα φαίνεται ότι καθοριστικότατο ρόλο έπαιξε η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυ- ξηε Χρ. Φώλια με τιε διοικήσειε των δύο εταιρειών την περασμένη Παρασκευή, αλλά και η πρωτοβουλία του υπουργού να ζητήσει γνωμάτευση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτουε.
Χ ρυσά  Λ ια γ γ ο υ

Λ
Δ Η Μ Ο Σ Ι Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Α.Ε.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  (Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17 της ΕΕ ) 
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 20.10.2008)

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑ0ΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ &  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 &  ΚΗΦΙΣΟΥ, Πύλη: ΑΘΗΝΑ, Τσχ. κώδικας: 104 43, Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, 

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 &  ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ 

Υπόψη: κ. Τριαντάφυλλου Γ ιώργος

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΠΊΚ0Υ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Διοικητήριο, ΜΠΣ/ΤΣΕ, 1ος όροφος,

Τηλέφωνο: 0030 210 51 92 265 

Ηλ. ταχυδρομείο: g.triantafyllou@cleLcom.gr 

Φαξ: 0030 210 51 9 256 7  

Τηλέφωνο : 0030 2463052481 

Η λ  ταχυδρομείο: lkpa@dei.gr

50200, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ Φαξ: 0030 24630 26986

Υπόψη: κ. Χατζηδάκη Γεωργία

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

α  Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, που κατέχουν Εργοληπτικό Πτυχίο 3ης Τάξεως και άνω για έργα 
αποκάλυψης μεταλλείων και 4ης Τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας. (Απαιτείται η προοκόμιοη αντιγράφου του Πτυχίου), 

β. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που να προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωοης (Ε.Ε.). από κράτη της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπάίκό Οικονομικό Χώρο (Ε0Χ), από κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμ
βάσεων (ΩΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
Α Ί3 9 ). Οι Επιχειρήσεις αυτές θα είναι γραμμένες στο αναστοιχο Επαγγελμαηκό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες 
Έργων ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται και που, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, μπορούν να ανα
λάβουν την εκτέλεση τέτοιων Έργων. Σ ε χώρες που δεν τηρούνται Επαγγελματικά Μητρώα αρκεί βεβαίωση εκτέλεσης παρό
μοιου έργου (Απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο ή εκτέλεσης του έργου), 

γ. Κοινοπραξίες των παραπάνω Επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι καμία από α ς  μεμονωμένεςίκοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισ
σότερα από ένα  (1) διαγωνιζόμενα σχήματα

111.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα -  αποποιίμενο αποδεικτικά
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση ταυ αναθέτοντος φ ο ρ έα : wvm.dei.gr 
Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: Τα προαναφερθένια σημεία επαφής

Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων κοι σομπληρωμαπκών εγγράφων: Τα προαναφερθένια σημεία επαφής 

Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής: Το πρώτο προαναφερθέν σημείο

I. 2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ:
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. - Ηλεκτρισμός - Αναζήτηση και εξόρυξη γαιανθράκων και άλλων στερεών καυσίμων 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II. 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
11.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον οναθέτοντα φορέο: 'Διακίνηση 5,8 χ 106 Μ3 στ. σ κλφ ώ ν και ημίσκληρων 

σχηματισμών από π ς υπερκείμενες τομές Ορυχείου Νοτίου Πεδίου’ .

11.1.2) Είδος της: Έργο (Καταακευή)

Κύριος χώρος ή τόπος εκτέλεσης: Στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου που βρίσκεται μεταξύ των πόλεων Πτολεμαίδας και Κοζάνης 
του Νομού Κοζάνης.

Κωδικός NUTS: GR133
11.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση

11.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Το έργο αϊτό αφορά τη διακίνηση 5,8 χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών 
από τις τομές υπερκειμένων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, με σκοπό την ςοτοκάλυψη του λιγνιακού κοιτάσματος του ορυχείου 
για την εξασφάλιση της παραγωγής λιγνίτη και την κάλυψη των αναγκών του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δτψηΐρίόυ.

11.1.5) Κοινό λεξιλόγιο γιο τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο

Κύριο ανπκείμενο 45.11.20.00-5
11.1.6) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων: ναι

11.1.7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: vql

T1V5IMA1.- Σύντομη περιγραφή: Διάτρηση, εκσκαφή, φόρπωση, μεπαφορά και απόθεοη-δώοηρωοη 3,0x106 Μ3 σ. σκληρών και ημκ>κλτγ- 
ρων σχιμπησμών π» ιην τομή 3 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική απύθεοη ίου Ορυχείου («ποσταση μεταφοράς 62 Km), 
ΤΜΗΜΑ 2. - Σύνπχΐ) περιγραφή: Δώτρηση εκσκαμή φόριωοη μεττχρορά και ατόθεση-διάσιρωση 18 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων 
σχηματισμών από την ταμ) 2β του Ορυχείου Νούου Πεδίου προς την εσωτερική απόθεση του Ορυχείου (απόσιαση μεταροράς 6,6 Km). 
HVHMA1 - Σύντομη περιγραφή: Διάτρηση εκσκαφή, φόριωοη, μεττχρορά κη αιΰθεοηδιάοιρωοπ 1,0 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ήΜκΙηρων 
οχημαικχών ero την τιχή 2ο του Ωρίήράυ Νσικχι Πεδίου προς την εξωτερική απύθεοη του Ορυχείου (απΧπαίη μεταφοράς 59 Km). 
1Μ1ΜΑ 4  - Σύντομη περιγραφή: Διάτρηση, εκσκαμή ιρόρτωοη, μεταρορά κα απόθεαηδόστρωοη 0,6 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων 
σχηματισμών ora) την τομή 1β του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ιρος την εξωιερ«ή απύθεοη του Ορυχείου (αόσταση μεταφοράς 5,3 Km).
Εαν ναι: «προσφορές πρέπΒ να υπ ο βλη& Λ γ»  όλα τα η ή ™

11.1.8) θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: 0 προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 14.339.240 €  (χωρίς Φ.ΠΑ). 0  ε ν  λόγω προ

ϋπολογισμός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς 

ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: όχι.

Αριθμός πιθανών ανανεώσεων: Οχι.

ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ~  14 μήνες

Προσκόμιση πιστοποιητικών αρμοδίων αρχών από τα οποία να προκύπτει ΰπ ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει κηρυχθεί ούτε 
εκκρεμεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή  αναγκαστικής διαχείρισης.

ΙΙΙ.2.3)Τεχνική ικανότητα: Βασική απαίτηση για κάθε Διαγωνιζΰμενο, επι ποινή αποκλεισμού είναι ότι θα πρέπει να έχει εκ τε - 
λέσει χωματουργικά έργα συνολικού όγκου τουλάχιστον 2,0 X 1 0 6 Μ3 στερεών από το 1998 μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. (Απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων των ψορέων των έργων).

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ένα τουλάχιστον μέλος της θα πρέπει να πληροί την παραπάνω απαίτηση. Το μέλος αυτό θα πρέ
πει να έχει ποσοστά συμμετοχής στην Κοινοπραξία τουλάχιστον 50%.

Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να ετπκαλεσθούν την εμπειρία τρίτου (αποκλειστικού υπεργολάβου) προκειμένου να καλύ- 
ψουν την προϋπόθεση συμμετοχής που καθορίζεται στην προηγούμενη παρύγραφο, υποχρεούνται να υποβάλουν τα  στοιχεία 
που αποδεικνύουν την εμπειρία αυτή και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις  απαπούμενες από τη Διακήρυ
ξη  εγγυήσεις.

Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη 
διάθεσή του, καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, Ολα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν  λόγω αποδεικτικά μέσα 
μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, δεσμευπ- 
κή Δήλωση υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο του τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανω
τέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατύ τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ Α.Ε. Τα εν  λόγω αποδεικτικά 
μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Α τη ς  Προσφοράς.

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι παραοχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο 
προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση.

ΙΙΙ.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα: όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΐν.Ι) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

IV.11) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή

ΐν.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή 

ΐν.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο ο οναθέτων φορέας: 5386310/2008 

ΐν.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι.

ΙΛ/.3.3) Οροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων:
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα:
Ημερομηνία: 02.01.2009 -  Ω ρ α : 13.30 

Εγγραφα που χορηγούνται αντί ονπτίμου: ναι

Τ ρ ) : 50 €  πλέον ΦΠΑ

Οροι και τρόπος πληρωμής: (α) Μετρητοίς ή  (β) Ταχυδρομικώς με καταβολή του τιμήματος.

Οσοι από τους ενδιαφερομένους έ)(ουν ήδη πάρει τεύ)θΐ της Λεοκτρυξης κατά τον αρχικό Διαγωνισμό της 20102008, μπορούν να 
παραλέουν μέχρι κ α  0201/2009 οδαπύνως την Πρόσκληση και τα θεωριμένα έντυπα "Τιμολόγιο Προσφοράς', και "Προμέτρηοη- 
Προϋπολογιαμΰς Προσφοράς” . Σιρ ιώ νεται ότι για την παραλαβή των τευχών απαιτείται προσκόμισή εξουσιοδότησης και φωτοαντί
γραφο του ™ # > υ  της επιχείρησης.

ΐν.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία: 08.01.2009 (ώρα 9:00 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Απο
στολής Προσφορών και 9:00-9:30 ενώπιον Εππροπής που θα συστήσει η  ΔΕΗ).

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ IV.3.5) Γλώσσα στην οποία μπορούν να συνπιχθούν οι προσφορές: EL Αλλη: όχι
111.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
111.1.1) Απαπούμενες εγγυήσεις: - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 573.569,60 €.

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσου με το 10% του προϋπολογισμού προ
σφοράς του Αναδόχου.

Οι ως άνω εγγυήσεις θα εκδίδονται από αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα Νομικά πρόσωπα, που λειτουρ
γούν νόμιμα στα κράτη -  μέλη της Ε.Ε, και του Ε.Ο.Χ. ή  σε κράτη -  μέλη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμ
βάσεων (ΩΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το  Ν .25 13Ί997  (ΦΕΚ 
Α139/27.06.1997)

111.12) Κυριύτεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά σπς εφαρμοζόμενες διατάξεις
1. Η χρηματοδότηση θα γίνει από κονδύλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

2. Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο.

3. Οι πληρωμές των εργασιών που εκ τελεί ο  Ανάδοχος και των αντιστοίχων αναθεωρήσεων, θα γίνονται με μηνιαίες πιστοποι
ήσεις. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκε στο 
Πρωτόκολλο τη ς  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΔΕΗ η μηνιαία πιστοποίηση.

4. Σ ε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. Οι παραπάνω 
κρατήσεις δυνανιαι να ανπκατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. της 
αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου

81.1.3) Νομική μορφή την οποίο πρέπει να περτβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων στην οποία κατακμρωνετοι η ούμβαοη: 
Σ ε  περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε όμιλο οικονομικών φορέων, η  νομική μορφή του ομίλου θα είναι Κοινοπραξία σύμ
φωνα με το Π.Δ. 186/92. θα απαιτηθεί ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας μεταξύ των κοινοπρακτούντων μελών, 
στο οποίο θα δηλώνονται ρητά τα ποσοστά συμμετοχής κάθε Οικονομικού Φορέα και ΰπ αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη 
για κάθε θέμα σχετικό με το έργο αλληλεγγύως και αδιαιρέτως ένανπ του κύριου του έργου.

III. 1.4) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπάκειπ» η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωσή): όχι 
ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
11.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγ

γελματικό ή εμπορικά μητρώο

IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τέσσερις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 08.01.2009, Ωρα: 09.30, Τόπος: Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 104 43, ΑΘΗΝΑ, 1ος όροφος, Γραφείο 101 

Πρόσωπα που εππρέπειαι να παρευρίσκονιαι κατά το άνοιγμα των προσφορών: Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωπο των Οικονομικών Φορέων 

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : όχι
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : -
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.ΕJ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ &  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

Ταχ. διεύθυνση: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 &  ΚΗΦΙΣΟΥ. Πόλη: ΑΘΗΝΑ, Ταχ. κώδικας: 104 43,

Χώρο: ΕΛΛΑΔΑ, Ηλ. ταχυδρομείο: g.trianta1yllou@dei.com.gr Τηλέφωνο: 0030 210 51 92 265 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.óej.gr, Φ αξ 0030 210 51 92 567 

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Επακριβείς πληροφορίες σχετικό με την προθεσμία για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το ν.2854/2000 προβλέπεται 
ότι εντός πέντε (5) ημερών, αφότου ο  ενδιαφερόμενος λάβει γνώση με οπαονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παρά
λειψης, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή 
αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχημαπσμού, χωρίς 
την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολο
γημένα εντός δέκα ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήμερη προθεσμία τεκ- 
μαίρεται η απόρριψη τη ς  προσφυγής. 0  ενδιαφερόμενος εντός  δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυ
γής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Ιδια με VI.4.1 

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 04.11.2008

ΔΕΗ Α.Ε. /  ΔΜΑΟΡ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΙΟΥ ( Ρ0 Σ ΙΝ Ι0 Λ)  ·  104 43 ΑΘΗΝΑ ·  ΤΗΛ.  210 5 1 92 2 6 5 y

Δεν υπάρχει σωστή εποπτεία 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Του Α ν ε ς τ η  Ν τ ο κ α

«Ενώ ξεχειλίζουμε από tpopeis εποττυείαε δεν έχουμε την σωστή εποπτεία». Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγιώτή Δράκοθ, πρόεδροε m s εκτελεστικήε επι- τροπήε τηε Ενωσηε Εισηγμένων Εταιρειών στη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα: «Δικαιοσύνη, Εποπτικέθ Αρχέε και Εποπτευόμενοι Φορεϊ5 στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον» που διορ- γάνωσε η Επιτροπή Κε<ραλαιαγορά5 στην Κύπρο το τριήμερο ins 28ns Οκτωβρίου.Σύμφωνα με τον κ. Δράκο, η πάγια θέση m s ΕΝΕΙΣΕΤ είναι ότι επιθυμεί ορθή εποπτεία και αΥέφερε χαρακτηριστικά ότι: «από στοιχεία m s Bank for International Settlements, (BIS) στη Βασιλεία (Basel) προκύπτει ότι όλα τα παράγωγα μαζί ήταν 600 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2007. Ισοδυναμούσαν, δηλαδή, με 11 φορέε το ακαθάριστο παγκόσμιο προϊόν!!! Προ δε- 
K a e r i a s  ήταν «μόνο» 75 τρισεκατομμύρια δολάρια και ισοδυναμούσαν με 2,5 φορέ5 το ακαθάριστο παγκόσμιο προϊόν. Τα πα

ράγωγα αυτά ήταν όλα ουσιαστικά εκτόε εποπτείαε. Οι κεντρικοί τραπεζίτεε που συχνάζουν στη Βασιλεία λησμόνησαν να περιορίσουν την παγκόσμια ρευστότητα και αμέλησαν να συντάζουν κανόνεε και για τιε λοιπέε χρηματοοικονομικέε (financial) εταιρείεε που δεν είναι τράπε- ζεε. Και -το κυρτότερο- δεν περιέλαβαν έλεγχο επί των παραγωγών κατά τη σύνταξη των κανόνων κεφαλαιακήε επάρκειαε των τραπεζών.Oncos τόνισε ο κ. Δράκοε, «είναι εντυπωσιακό ότι όλα τα μέλη του περιβόητου project turquoise έγιναν πρωταγωνιστέε Tns Kpions. Και όμωβ οι εταιρείε5 Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, κ.λπ. εξακολουθούν να πραγματοποιούν μη ελεγχόμενεε συναλλαγέ5 ελέω των περιβόητων πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσή Tns Οδηγίαε Yvcooms ωε MiFID! Μόνο μία λύση υπάρχει: αν δεν καταργηθεί η MiFID, πάντωε να τροποποιηθεί ώστε να εξαλειφθούν όλε5 οι αδυναμίεε που αναφέρθηκαν»!
Βαρύ πρόστιμο από 
την Κεφαλαιαγορά 
στην Ibedrola
Σε σοβαρό ολίσθημα φέρεται να υπέπεσαν οι βασικοί μέτοχοι τηε εισηγμένηε «Pókos» καθώε σύμφωνα με έρευνα Tns Επιτροπήε Κεφαλαιαγοράε απέκρυψαν επί 12 μήνεε ότι είχαν υποχρέωση να υποβάλουν δημόσια πρόταση προκειμένου να πετύχουν χαμηλότερο τίμημα για τη μετοχή ήρα και να καταβάλουν λιγότερο χρήματα crcous μετόχου5 μειοψη- cpias. Συνεπώ5 έτσι εξηγείται και η χρονική καθυστέρηση Tns έγκρισηε Tns δη- póoias npóiaons που έχει υποβάλει από την 1η Ιουλίου 2008 η Ibedrola npos την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράε.Από πλευράε Tns εταιρείαε δεν έχει γίνει καμία δήλωση επί του θέματοε, ωστόσο πληροφορίεε Tns «Κ» αναφέρουν ότι θα υπάρξει ανακοίνωση evrós των επόμενων ημερών καθώε από χθεε το πρωί το νομικό τμήμα σε συνεννόηση με τη διοίκηση μελετούν το σκεπτικό Tns απόφασηε Tns Επιτροπήε Κεφαλαια- Yopás, η οποία το απόγευμα Tns Παρα- σκευήε αποφάσισε τα εξήε: «την επιβολή προστίμου ύψουε 300.000 ευρώ στην Ibedrola για παράβαση του ν. 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων. Επειτα από έλεγχο Tns Επ. Κεφαλαιαγορά5 διαπιστώθηκε ότι τον Μάρτιο του 2007 η ανωτέρω εταιρεία απέκτησε έμμεσα, μέσω oúvai|ms συμφωνιών ανταλλαγή5 (swaps) με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, pemxés m s X. Pókos ABEE, οι οποίεε υπερέβαιναν το 3% του συνόλου των μετοχών aums, xcopis να υποβάλει την προβλεπόμενη από το νόμο υποχρεωτική δημόσια πρόταση».Η Ibedrola mus nponyoúpevous 4 μή- ves αγόραζε μετοχέε στην τιμή των 16,00 ευρώ και έχει αποκτήσει το 78,07% των κοινών και το 72,59% των προνομιούχων μετοχών.
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Η I0SC0 ζητεί 
εφαρμογή ΔΛΠ 
υψηλής ποιότητα**
Την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων υψηλήε noiomms που θα παρέχουν ξεκάθαρεε, ακριβείε και χρήσιμεε πληροφορίεε για mus επενδυτέε με γνώμονα τη διαφάνεια για τη σωστή λειτουργία των κεφαλαιαγορών, υποστηρίζει η Τεχνική Επιτροπή του Διεθνούε Οργανισμού των Επιτροπών Κεφαλαια- γοράε (IOSCO) σε συνέχεια συζητήσεων σχετικά με το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα λογιστικά πρότυπα στο πλαίσιο m s τρέχουσα5 οικονομικήε κρί- ons. Με χθεσινή Tns ανακοίνωση, η IOSCO στηρίζει την ανακοινωθείσα κοινή δράση Tns Επιτροπήε των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB) και rns Επιτροπήε των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (Financial Accounting Standards Board - FACB) προκειμένου να αντιμετωπίσουν θέ) j  που σχετίζονται με την πιστωτική κρίση. Αναγνωρίζει επίσηε τα σημαντικά μέτρα που λαμβάνονται από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων m s Ιαπωνϊαε και του Καναδά αναφορικά με την εύλογη αποτίμηση αξίαε και την επαναταξι- νόμηση των περιουσιακών στοιχείων.Πρότυπα υψηλή5 noiomms αναπτύσσονται εάν οι φορεί5 που τα θεσπίζουν μπορούν να ασκούν ανεξάρτητη κρίση. Υπό αυτό το πρίσμα, τονίζει η IOSCO, «είμαστε έτοιμοι ωε Εποπτικέε Αρχέε Κε- φαλαιαγοράε να υποστηρίξουμε τον ρόλο αυτών που θεσπίζουν τα λογιστικά πρότυπα». Σε αυτό το πλαίσιο, η Τεχνική Επιτροπή m s IOSCO υποστηρίζει σθεναρά t i s  προσπάθειεε του International Accounting Standards Committee Foundation Trustees, προκειμένου να προάγουν την ανεξαρτησία, τόσο aums Tns Επιτροπήε όσο και του IASB.
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