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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (το “Ταμείο” 

ή “ΤΑΙΠΕΔ”) αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, ιδρυθείσα σύμφωνα με το Νόμο 3986/2011 (ο 

“Ιδρυτικός Νόμος του Ταμείου” ή “Ιδρυτικός Νόμος”) (ΦΕΚ 152/A/1.7.2011), το συνολικό 

μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει και ελέγχεται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 

και Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία (η “ΕΕΣΥΠ”), οι οποία έχει συσταθεί δυνάμει των 

διατάξεων του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/A/27.5.2016).  

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο, στο Ταμείο έχει ανατεθεί η αξιοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (το “ΕΔ”), καθώς και των περιουσιακών στοιχείων 

νομικών προσώπων και εταιρειών δημοσίου δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων 

ανήκει πλήρως, άμεσα ή έμμεσα, στο ΕΔ ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία 

περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Νόμου 3985/2011 

“Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015” (ΦΕΚ 151/A/1.7.2011), 

όπως έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με (α) τις διατάξεις της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του 

Μέρους Β του Νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/A/14.8.2015) και ειδικότερα της υποπαραγράφου 

4.4. iv και του Παραρτήματος 1, που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης, 

όπως αυτό καταρτίστηκε με την από 30 Ιουλίου 2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΤΑΙΠΕΔ και κυρώθηκε με σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικών 

Υποθέσεων και Οικονομικής Πολιτικής στις 30 Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 93/A/14.08.2015) και (β) τις 

διατάξεις του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, 

όπως αυτό καταρτίστηκε με την από 31 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του, όπου περιλαμβάνεται επίσης η εκμετάλλευση της μαρίνας Αλίμου και 

κυρώθηκε με σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων και 

Οικονομικής Πολιτικής στις 17 Μαΐου 2017 (η “Μαρίνα Αλίμου”). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ιδρυτικού Νόμου του Ταμείου, όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία του ΕΔ, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων, 

μεταβιβάζονται στο Ταμείο δυνάμει σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (η “Δ.Ε.Α.Α”). 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/13.08.2012 απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ 

2322/B/13.08.2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 237/05.07.2013 απόφαση της 
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Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ 1668/B/05.07.2013), το ΕΔ μεταβίβασε στο Ταμείο το δικαίωμα να παραχωρεί 

σε τρίτους, επί τη βάσει μακροχρόνιας παραχώρησης, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας εντός της χερσαίας 

και/ή της θαλάσσιας ζώνης σε σχέση με τη λειτουργία 23 λιμένων και τουριστικών λιμένων / 

μαρίνων, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της Μαρίνας Αλίμου.  

Για τον σκοπό αυτό, το Ταμείο προτίθεται να εξασφαλίσει τη βέλτιστη λειτουργία και 

διαχείριση της Μαρίνας Αλίμου και να προσελκύσει κατάλληλους επενδυτές για το εν λόγω 

περιουσιακό στοιχείο. Ειδικότερα, το Ταμείο έχει αποφασίσει να συνάψει σύμβαση για την 

παραχώρηση δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα (υπηρεσίες ελλιμενισμού 

και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας 

και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου (η “Συναλλαγή”), όπως περιγράφεται στην 

Παράγραφο 2 και απεικονίζεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης (η 

“Πρόσκληση”). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, με την από 26 Οκτωβρίου 2017 απόφασή του, έχει 

εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διεθνούς ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας 

για την ανάδειξη επενδυτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η Συναλλαγή (η “Διαγωνιστική 

Διαδικασία”) και  τους όρους της Πρόσκλησης.   

Ενόψει των ανωτέρω και αναφορικά με τη Συναλλαγή, το Ταμείο προσκαλεί τους 

υποψήφιους επενδυτές να υποβάλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντός τους (καλούμενων 

εφεξής μαζί με τα Δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην Παράγραφο 5.3 και στο Παράρτημα 

Α της παρούσας, ως “Εκδήλωση Ενδιαφέροντος” ή “ΕΕ”) για την παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου (το 

“Δικαίωμα”) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 35 ετών (η “Παραχώρηση”). Η ακριβής 

διάρκεια της Παραχώρησης θα καθοριστεί από το Ταμείο στην πρόσκληση υποβολής 

προσφορών, που πρόκειται να εκδοθεί στη Β΄Φάση (κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στην 

Παράγραφο 3.1) (η “Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών” ή “ΠΥΠ”). Προβλέπεται ότι το 

Ταμείο, το ΕΔ και ο Προτιμητέος Επενδυτής (όπως ορίζεται στην Παράγραφο 3.2) θα 

συνάψουν μία σύμβαση παραχώρησης (η “Σύμβαση Παραχώρησης”). Η διάρκεια της 

Παραχώρησης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στη 

Σύμβαση Παραχώρησης, που πρόκειται να συναφθεί.  
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Ο κύριος στόχος του Ταμείου είναι να εξασφαλίσει τη μεγιστοποίηση για το Ταμείο της 

καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) των προσόδων της Συναλλαγής, που θα καταβάλλει ο 

διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η Παραχώρηση.  

Το Ταμείο επιδιώκει επίσης να επιτύχει και να εξασφαλίσει, προς όφελος των τελικών 

χρηστών, ένα συνδυασμό λειτουργίας και υπηρεσιών συντήρησης υψηλής ποιότητας της 

Μαρίνας Αλίμου. Προς τούτο, το Ταμείο επιθυμεί να προσελκύσει και να κατακυρώσει το 

διαγωνισμό σε επενδυτές με εμπειρία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Πρόθεση του Ταμείου είναι η τήρηση της διαφάνειας και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης 

των επενδυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Συναλλαγής.   

Το Ταμείο έχει ορίσει την “ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών” ως Χρηματοοικονομικό του Σύμβουλο, τις δικηγορικές εταιρείες “Your Legal 

Partners ” και “Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία” από κοινού ως Νομικούς 

του Συμβούλους και την εταιρεία “MARNET Α.Ε.” ως Τεχνικό του Σύμβουλο (από κοινού οι 

“Σύμβουλοι”). 

2. ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ· ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Η Μαρίνα Αλίμου βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή του Σαρωνικού Κόλπου, επί του 

παραλιακού μετώπου του Δήμου Αλίμου. Είναι η πιο σημαντική μαρίνα στην Ελλάδα και μια 

από τις μεγαλύτερες μαρίνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Μαρίνα Αλίμου προσφέρει σήμερα 

περίπου 1.100 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών και εξυπηρετεί 

σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ελλιμενισμού της αγοράς ναύλωσης σκαφών αναψυχής της 

Αθήνας.  

Η Μαρίνα Αλίμου βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, μέσω της 

Λεωφόρου Συγγρού, και 15 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά, μέσω της Λεωφόρου Ποσειδώνος. 

Επίσης, η Μαρίνα Αλίμου είναι κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελευθέριος 

Βενιζέλος”, καθώς απέχει από αυτό 40 χλμ. περίπου, μέσω της Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, 

ενώ είναι εύκολα προσβάσιμη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Η χερσαία ζώνη της Μαρίνας Αλίμου έχει επιφάνεια 210.000 τ.μ. περίπου. Ο χωροταξικός 

σχεδιασμός της χερσαίας ζώνης διέπεται σήμερα από το Προεδρικό Διάταγμα της 01.03.2004 

(ΦΕΚ 254/Δ/5.3.2004) και ειδικότερα από τις διατάξεις που αφορούν στις Ζώνες 4α, 5ε και 7. 
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Εντούτοις, το Ταμείο έχει εκκινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στον Νόμο 2160/1993 

(ΦΕΚ 118/A/19.7.1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για τη θεσμοθέτηση νέου 

χωροταξικού σχεδιασμού της Μαρίνας Αλίμου με την έκδοση ενός νέου Προεδρικού 

Διατάγματος που θα τροποποιεί τις προαναφερόμενες διατάξεις.   

Η θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Αλίμου, επιφάνειας 428.000 τ.μ. περίπου,  συμπεριλαμβάνει 

λιμενολεκάνη συνολικής επιφάνειας 240.000 τ.μ. Το βάθος της λιμενολεκάνης κυμαίνεται 

μεταξύ -3 μ. και -8 μ. Η λιμενολεκάνη οριοθετείται νοτίως από τον προσήνεμο μώλο, δυτικώς 

από τον υπήνεμο μώλο και βορείως από τα υφιστάμενα παραλιακά κρηπιδώματα. Η 

πρόσβαση στη λιμενολεκάνη γίνεται μέσω ενός διαύλου εισόδου πλάτους 70 μ. μεταξύ των  

ακρομωλίων του προσήνεμου και του υπήνεμου μώλου. Ο ελλιμενισμός των σκαφών γίνεται 

σε σταθερούς και πλωτούς προβλήτες, παραλιακά κρηπιδώματα, και στην εσωτερική πλευρά 

των μώλων. Οι περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού είναι εξοπλισμένες με δέστρες και 

πυργίσκους παροχών ηλεκτρικού και νερού.  

Το βορειοδυτικό τμήμα της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου χρησιμοποιείται για τη 

χερσαία απόθεση και συντήρηση σκαφών. Το κύριο τμήμα της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας 

Αλίμου εκτείνεται κατά μήκος της Λεωφόρου Ποσειδώνος και περιλαμβάνει κτήρια διαφόρων 

ηλικιών και χρήσεων, θέσεις στάθμευσης, ζώνες πρασίνου, υποσταθμούς και άλλες 

κατασκευές που στεγάζουν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και εκτεταμένες 

ελεύθερες ζώνες. Η Μαρίνα Αλίμου έχει δύο εισόδους και ένα εσωτερικό οδικό δίκτυο που 

παρέχει πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της χερσαίας ζώνης και στα κρηπιδώματα. Το κτήριο 

διοίκησης της μαρίνας, μαζί με το Λιμεναρχείο και άλλες υπηρεσίες, βρίσκεται στο κέντρο της 

μαρίνας. Παράλληλα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και κατά μήκος του βορειοανατολικού 

ορίου της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας Αλίμου διέρχεται η τροχιολωρίδα του τραμ. Η έκταση 

που καταλαμβάνει η τροχιολωρίδα είναι περιφραγμένη και επομένως απομονωμένη από τη 

χερσαία ζώνη της Μαρίνας Αλίμου.  

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης,όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του 

νόμου 4413/2016, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/23/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 

παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύεικαι όπως εφαρμόζεται ως προς το Ταμείο (ο 

“Νόμος περί της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης”) σηματοδοτεί την έναρξη της 
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Διαγωνιστικής Διαδικασίας που θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, όπως περιγράφονται 

κατωτέρω: 

3.1 A΄ ΦΑΣΗ – ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η πρώτη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (“A΄ Φάση”) διέπεται από τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, όπως συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις 

του Νόμου περί της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης. Η παρούσα Πρόσκληση είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.hradf.com). 

Υποψήφιοι επενδυτές, είτε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις 

νομικών και/ ή φυσικών προσώπων, θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή μιας 

έγγραφης ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί την 16η Ιανουαρίου 2018 (η “Ημερομηνία 

Υποβολής”) στα γραφεία του Ταμείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 5.2. 

Κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων καλούνται εφεξής στην παρούσα ως “Κοινοπραξίες” ή 

η “Κοινοπραξία”. Κάθε μέλος μιας Κοινοπραξίας θα αναφέρεται εφεξής στο παρόν ως 

“Μέλος Κοινοπραξίας”. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και Κοινοπραξίες, καλούνται 

εφεξής στην παρούσα Πρόσκληση ως τα “Ενδιαφερόμενα Μέρη” και ο καθένας εξ αυτών ως 

“Ενδιαφερόμενο Μέρος”. 

Το Ταμείο θα εξετάσει τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος (ΕΕ) που θα έχουν υποβληθεί και θα 

προσκαλέσει όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής κατά τα 

προβλεπόμενα στην Παράγραφο 4 της παρούσας, να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας (“Β΄ Φάση”), όπως περιγράφεται κατωτέρω. Τα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη που προκρίνονται ως προεπιλεγέντες επενδυτές (οι “Προεπιλεγέντες Επενδυτές”) θα 

ενημερωθούν εγγράφως και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση. Τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη που αποκλείστηκαν θα ενημερωθούν εγγράφως για τους λόγους του 

αποκλεισμού τους.  

3.2 B΄ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η B΄ Φάση θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται 

λεπτομερώς στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, όπως αυτές συμπληρώνονται από τις 

σχετικές διατάξεις του Νόμου περί της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης. Η κατωτέρω 

περιγραφή συνιστά μόνο ένα γενικό περίγραμμα της Β΄ Φάσης, υπό την επιφύλαξη των όρων 
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και των προϋποθέσεων που πρόκειται τελικώς να καθοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφορών.    

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα κληθούν να 

υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 του Νόμου περί 

της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης, σχετικά με τους κανόνες εμπιστευτικότητας, σχέδιο 

της οποίας θα χορηγηθεί στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές από το Ταμείο. Στην περίπτωση 

Κοινοπραξίας, η σύμβαση εμπιστευτικότητας θα υπογραφεί από κοινό εκπρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τα Μέλη Κοινοπραξίας να υπογράφει εκ μέρους της. Μετά την 

υπογραφή της σύμβασης εμπιστευτικότητας, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα λάβουν 

δεσμευτικές οδηγίες και μια λεπτομερή περιγραφή της Β΄ Φάσης.  

Με την υπογραφή της σύμβασης εμπιστευτικότητας, θα παρασχεθεί μεταξύ άλλων στους 

Προεπιλεγέντες Επενδυτές το δικαίωμα να:  

• αποκτήσουν πρόσβαση σε μια εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (ΕΑΤ), προκειμένου να 

διεξάγουν το νομικό έλεγχό τους επί της Μαρίνας Αλίμου·  

• πραγματοποιήσουν επι τόπου επισκέψεις μετά από κατάλληλο συντονισμό και 

προγραμματισμό·  

• υποβάλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί του σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης, που θα 

καταστεί διαθέσιμο στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές κατά ή μετά την κοινοποίηση της 

ΠΥΠ. Το Ταμείο θα δικαιούται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τα εν λόγω σχόλια, εν όλω ή 

εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια· 

• υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές μαζί με τις σχετικές 

χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και λοιπό υποστηρικτικό υλικό. 

 

Η ΠΥΠ θα καθορίζει επίσης τα κριτήρια για την επιλογή του Προεπιλεγέντος Επενδυτή, με τον 

οποίο το Ταμείο θα συνάψει τη Σύμβαση Παραχώρησης (εφεξής ο “Προτιμητέος 

Επενδυτής”). 

Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της Β΄ Φάσης και της υπόλοιπης Διαγωνιστικής Διαδικασίας θα 

περιλαμβάνεται στην ΠΥΠ.    
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 

4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία και υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός 

τους έχουν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στην παρούσα Παράγραφο. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος των 

Ενδιαφερομένων Μερών θα πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α, ανάλογα με την περίπτωση. Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα 

οποία δεν πληρούν κάποια από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα Παράγραφο 

και/ή στο Παράρτημα Α, ή προβαίνουν σε ψευδή ή ανακριβή δήλωση ως προς αυτές, θα 

αποκλείονται. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, κάθε Μέλος Κοινοπραξίας θα πρέπει να πληροί 

τις ανωτέρω απαιτήσεις.    

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα οποία συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία ως 

Κοινοπραξία, δεν απαιτείται να λάβουν κάποια συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια Κοινοπραξία που έχει 

ήδη ανακηρυχθεί Προεπιλεγείς Επενδυτής αναδειχθεί ακολούθως ως ο Προτιμητέος 

Επενδυτής, η εν λόγω Κοινοπραξία θα πρέπει να συστήσει μία Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (EEΣ), 

υπό τη μορφή ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, προκειμένου να συνάψει τη Σύμβαση 

Παραχώρησης.  

Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος δύναται να υποβάλει μόνο μία Εκδηλωση Ενδιαφέροντος. Ένα 

Μέλος Κοινοπραξίας δεν δύναται κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας να 

συμμετάσχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία Κοινοπραξίες, που υποβάλλουν 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, ούτε δύναται ένα μέλος Κοινοπραξίας να υποβάλει ατομικά και 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος. Παράβαση αυτού του 

κανόνα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό όλων των εμπλεκομένων 

Ενδιαφερομένων Μερών.  

Στην περίπτωση που Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβληθεί από Κοινοπραξία, η τελευταία θα 

πρέπει να ορίσει κάποιο από τα μέλη της Κοινοπραξίας ως επικεφαλής (το “Επικεφαλής 

Μέλος”), το οποίο θα πρέπει να διατηρεί μερίδιο στην Κοινοπραξία σε ποσοστό τουλάχιστον 

34% επί των συνολικών μεριδίων της Κοινοπραξίας. Το Επικεφαλής Μέλος πρέπει επίσης να 

είναι εξουσιοδοτημένο να ελέγχει τη διαχείριση και τη λειτουργία της Κοινοπραξίας.  
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Το Επικεφαλής Μέλος, όπως εκπροσωπείται στη Διαγωνιστική Διαδικασία, πρέπει να έχει 

εξουσιοδοτηθεί νομίμως από τα άλλα Μέλη Κοινοπραξίας να εκπροσωπεί την Κοινοπραξία 

σε ό,τι αφορά στη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή. Εάν το μερίδιο του Επικεφαλής 

Μέλους σε μια Κοινοπραξία μειωθεί κάτω από 34% μετά την υποβολή της ΕΕ ή σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η εν λόγω 

Κοινοπραξία θα αποκλειστεί από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Εάν η Παραχώρηση 

κατακυρωθεί σε Κοινοπραξία, το υποδειχθέν Επικεφαλής Μέλος θα πρέπει να διατηρεί 

ποσοστό τουλάχιστον 34% του συνόλου των μετοχών και να ελέγχει τη διαχείριση και τη 

λειτουργία της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) (η οποία θα υπογράψει τη Σύμβαση 

Παραχώρησης) για μία ελάχιστη υποχρεωτική χρονική περίοδο κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης, και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που θα 

περιέχονται σε αυτή. 

Όλα τα Μέλη Κοινοπραξίας θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του 

Ταμείου μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.   

Σε περίπτωση που Συνδεδεμένη Επιχείρηση ενός Ενδιαφερόμενου Μέρους (όπως ορίζεται 

κατωτέρω) υποβάλλει ξεχωριστή ΕΕ (δηλαδή συμμετέχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία ως 

μεμονωμέμο Ενδιαφερόμενο Μέρος) ή συμμετέχει ως Μέλος Κοινοπραξίας σε Κοινοπραξία 

που υποβάλλει ξεχωριστή ΕΕ, τότε αμφότερα τα ως άνω Ενδιαφερόμενα Μέρη φέρουν το 

βάρος να αποδείξουν στο Ταμείο, με ικανοποιητικό τρόπο, ότι οι υποβληθείσες ΕΕ τους, αν 

και ξεχωριστές, δεν έχουν επηρεαστεί η μία από την άλλη. Άλλως, το Ταμείο δύναται να 

αποκλείσει αμφότερα ή ένα από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη κατά τη διακριτική του ευχέρεια.   

Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, υπό τον όρο “Συνδεδεμένη Επιχείρηση” νοείται 

κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό 

κοινό έλεγχο με το Ενδιαφερόμενο Μέρος. Για τους σκοπούς του προαναφερόμενου ορισμού, 

η έννοια του “ελέγχου” περιλαμβάνει την εξουσία/δικαίωμα ενός προσώπου, άμεσα ή 

έμμεσα: (i) να ψηφίζει ή να κατευθύνει την ψήφο ποσοστού μεγαλύτερου του 50% των 

δικαιωμάτων ψήφου του άλλου προσώπου ή (ii) να διαμορφώνει ή να προκαλεί τη 

διαμόρφωση των πολιτικών του άλλου προσώπου, είτε με συμβάση είτε  με άλλο τρόπο.    

Μετά την υποβολή της ΕΕ, τυχόν μεταβολές στη σύνθεση μιας Κοινοπραξίας (είτε με τη μορφή 

αποχώρησης υφισταμένου μέλους ή υφισταμένων μελών, είτε εισόδου νέου ή νέων μέλους 

ή μελών, ή εσωτερικού επαναπροσδιορισμού των ποσοστών συμμετοχής, ή στην περίπτωση 
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που ένα μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος μεταγενέστερα συστήνει μια Κοινοπραξία) 

επιτρέπονται αποκλειστικώς υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως συνοψίζονται 

κατωτέρω και θα καθοριστούν με περισσότερες λεπτομέρειες στην ΠΥΠ:   

(i) Η μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται στο Ταμείο εγγράφως το αργότερο τριάντα (30) 

ημέρες μετά την αποστολή της ΠΥΠ (η “Σχετική Ημερομηνία”), και θα υπόκειται στην 

προηγούμενη συναίνεση του Ταμείου. Η γνωστοποίηση της εισόδου νέου μέλους 

πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α.   

(ii) Το Επικεφαλής Μέλος παραμένει το ίδιο. Σε περίπτωση που ένα μεμονωμένο 

Ενδιαφερόμενο Μέρος συστήνει μια Κοινοπραξία μετά την υποβολή της ΕΕ του, το εν 

λόγω μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να οριστεί ως το Επικεφαλής Μέλος 

της Κοινοπραξίας που θα έχει συσταθεί. Σε κάθε περίπτωση, η Κοινοπραξία θα πληροί 

ή θα συνεχίσει να πληροί (ανάλογα με την περίπτωση) όλα τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

που καθορίζονται στην Παράγραφο 4.2 και το νέο μέλος που εισέρχεται στην 

Κοινοπραξία πρέπει να πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που καθορίζονται 

στην Παράγραφο 4.2.2.  

(iii) Η ΠΥΠ δύναται να θέσει περιορισμούς στη δυνατότητα μιας Κοινοπραξίας να προσθέσει 

ως Μέλος Κοινοπραξίας έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς που έχουν 

ενεργήσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ως 

Επικεφαλής Μέλος σε άλλες Κοινοπραξίες. 

(iv) Καμία μεταβολή στη σύνθεση της Κοινοπραξίας δεν θα επιτρέπεται μετά τη Σχετική 

Ημερομηνία, παρά μόνο εκείνες οι μεταβολές που αφορούν (α) σε τυχόν μεταβολές στο 

ποσοστό συμμετοχής των Μελών Κοινοπραξίας ή (β) στην έξοδο ενός υφισταμενου 

Μέλους Κοινοπραξίας από την Κοινοπραξία, υπό τις κατωτέρω  προϋποθέσεις που 

εφαρμόζονται σωρευτικώς:  

(1) η έξοδος θα υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του Ταμείου·  

(2) το εξερχόμενο Μέλος Κοινοπραξίας δεν είναι το Επικεφαλής Μέλος· και  

(3) η Κοινοπραξία συνεχίζει, μετά τη σχετική μεταβολή στη σύνθεσή της, να πληροί το 

σύνολο των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην Παράγραφο 4.2 . 
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Οι προϋποθέσεις (i) έως (iii) ανωτέρω εφαρμόζονται σωρευτικώς. Τυχόν παραβίαση των 

προϋποθέσεων που καθορίζονται ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της 

Κοινοπραξίας από τη Διαγωνιστική Διαδικασία.  

Το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιοσδήποτε εκ των Συμβούλων του, ή αντιπροσώπων, ή υπαλλήλων, ή 

στελεχών αυτού απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση καταβολής τυχόν εξόδων ή 

δαπανών που έχει υποστεί η Κοινοπραξία ή κάποιο Μέλος Κοινοπραξίας, ανάλογα με την 

περίπτωση, εξαιτίας  του αποκλεισμού. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι του ΤΑΙΠΕΔ ή 

των Συμβούλων ή αντιπροσώπων ή υπαλλήλων ή στελεχών αυτού οιουδήποτε είδους 

δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλου είδους αποκατάστασης από την παρούσα 

Πρόσκληση ή από τη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία, για οποιονδήποτε λόγο 

ή αιτία, συμπεριλαμβανομένου τυχόν σφάλματος, ή ανακρίβειας/ παραπλανητικής δήλωσης, 

ή παράλειψης από την παρούσα Πρόσκληση.  

4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  

4.2.1 Κριτήρια Επιλεξιμότητας  

Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας συνίστανται στα εξής: (α) στα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, 

όπως ορίζονται στην Παράγραφο 4.2.2 κατωτέρω, (β) στα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής 

Ικανότητας, όπως ορίζονται στην Παράγραφο 4.2.3 κατωτέρω και (γ) στα Κριτήρια Τεχνικής 

Ικανότητας, όπως ορίζονται στην Παράγραφο 4.2.4 κατωτέρω.  

Τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης και τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

πρέπει να πληρούνται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη κατά την υποβολή της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντός τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Τα Κριτήρια 

Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να πληρούνται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη κατά τη Β΄ Φάση, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι την υποβολή των δεσμευτικών τους προσφορών σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους της ΠΥΠ.  

4.2.2 Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να πληρούν και να αποδεικνύουν τα κριτήρια που 

καθορίζονται στην παρούσα Παράγραφο και στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος Α 

σωρευτικά (τα “Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης”),σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Νόμου 
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περί της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας, έκαστο Μέλος 

Κοινοπραξίας πρέπει επίσης να αποδεικνύει συμμόρφωση με τα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης. Όποιο Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν πληροί κάποιες από τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στην παρούσα Παράγραφο και στο Παράρτημα Α, αδυνατεί να υποβάλει 

οποιοδήποτε έγγραφο που απαιτείται στο Παράρτημα Α ή προβαίνει σε ψευδή ή ανακριβή 

δήλωση σχετικά, θα αποκλείεται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία.  

Ενδιαφερόμενο Μέρος θα αποκλείεται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία εάν σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας αποδειχθεί ότι το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος ή, σε περίπτωση Κοινοπραξίας, οποιοδήποτε από τα Μέλη 

Κοινοπραξίας βρίσκεται, ενόψει ενεργειών ή παραλείψεών του είτε πριν από είτε κατά τη 

διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, σε μία από τις εξής καταστάσεις και υπό τους 

ακόλουθους όρους: 

(α) Στις περιπτώσεις που το Ταμείο έχει αποδεδειγμένα διαπιστώσει ότι κάποιο από τα 

Θιγόμενα Πρόσωπα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) έχει καταδικαστεί διά τελεσίδικης 

αποφάσεως για μία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3 της 

παραγράφου 1.1 του Παραρτήματος Α. Δηλώνεται ρητώς διά του παρόντος ότι τα κριτήρια 

αποκλεισμού που σχετίζονται με αξιόποινες πράξεις ισχύουν επίσης για τα μεμονωμένα μέλη 

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου που 

υποβάλλει μια ΕΕ, καθώς και για τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου των ανωτέρω, σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του Άρθρου 39 

του Νόμου περί της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης (εφεξής τα “Θιγόμενα Πρόσωπα”).    

(β) Στις περιπτώσεις που το Ταμείο γνωρίζει ότι Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν στην πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

εφόσον τούτο πιστοποείται από μία δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχει τελεσίδικο και 

δεσμευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας ή της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένο ή το Ταμείο μπορεί να αποδείξει με οποιδήποτε πρόσφορο τρόπο ότι το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

(γ) Στις περιπτώσεις που το Ταμείο μπορεί να αποδείξει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο 

οποιαδήποτε αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην τρίτη 

παράγραφο του Άρθρου 29 του Νόμου περί της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης. (δ) Στις 
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περιπτώσεις που το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη κατάσταση, έχει λυθεί ή 

εκκαθαριστεί, έχει υποβληθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση, ή για το διορισμό 

εκκαθαριστή, έχει εκδοθεί απόφαση για την έναρξη διαδικασίας συμβιβασμού/ 

αναδιοργάνωσης, ή έχει υποβληθεί σχετική αίτηση (στην Ελλάδα βλ. Νόμο 3588/2007- 

Πτωχευτικός Κώδικας, ως ισχύει), έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, 

εκκρεμεί αίτηση ή διαδικασία αναφορικά με αντίστοιχα ζητήματα και βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που απορρέει από κάποια παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη στην εθνική νομοθεσία ή σε κανονισμούς της χώρας σύστασης και/ή τωρινής 

εγκατάστασής του. Το Ταμείο δύναται, ωστόσο, να αποφασίσει υπέρ του μη αποκλεισμού του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους στις περιπτώσεις που κρίνει ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα είναι 

σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση Παραχώρησης, λαμβάνοντας 

υπόψη τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και τα μέτρα περί της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ανωτέρω καταστάσεις. 

(ε) Στις περιπτώσεις που το Ταμείο μπορεί να αποδείξει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ότι 

το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι ένοχο για κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που 

θέτει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητά του.  

(στ) Στις περιπτώσεις που η σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια της τρίτης 

παραγράφου του Άρθρου 35 του Νόμου περί της ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης 

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, δεν μπορεί να θεραπευτεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 

(ζ) Στις περιπτώσεις που το Ταμείο διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς που αποσκοπούν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

(η) Στις περιπτώσεις που το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο μιας 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που οδήγησε 

σε πρόωρη καταγγελία της εν λόγω  σύμβασης, ζημίες ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

(θ) Στις περιπτώσεις που το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει κηρυχθεί ένοχο σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της 
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απουσίας λόγων αποκλεισμού ή για την εκπλήρωση των κριτηρίων προεπιλογής, έχει 

αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή αδυνατεί να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

έγγραφα που αποδεικνύουν τις εν λόγω πληροφορίες.   

(ι) Στις περιπτώσεις που το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει επιχειρήσει ενέργειες προκειμένου να 

επηρεάσει αθέμιτα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ταμείου, να λάβει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτα πλεονεκτήματα στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία ή να παράσχει από πταίσμα παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

ασκήσουν ουσιώδη επιρροή σε αποφάσεις του Ταμείου περί αποκλεισμού ή επιλογής. 

Ενδιαφερόμενο Μέρος που εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω καταστάσεις (εξαιρουμένης της 

περίπτωσης που αναφέρεται στο στοιχείο (β) ανωτέρω) δύναται να παράσχει στοιχεία, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα ληφθέντα εκ μέρους του μέτρα αποδεικνύουν επαρκώς την 

αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του σχετικού λόγου αποκλεισμού. Εάν οι εν λόγω αποδείξεις 

θεωρηθούν επαρκείς, το Ενδιαφερόμενο Μέρος στο οποίο αφορούν, και στην περίπτωση 

Μέλους Κοινοπραξίας, η Κοινοπραξία δεν αποκλείεται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. 

Για τον σκοπό αυτό, το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα αποδείξει ότι έχει καταβάλει ή αναλάβει να 

καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημία που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη ή το 

παράπτωμα, ότι έχει αποσαφηνίσει τα γεγονότα και περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 

συνεργαζόμενο ενεργά με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού, τα οποία είναι πρόσφορα, ώστε να 

εμποδίσουν τη διάπραξη περαιτέρω αξιοποίνων πράξεων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λήφθηκαν από το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα 

και τις ιδιαίτερες συνθήκες της αξιόποινης πράξης ή του παραπτώματος. Στις περιπτώσεις 

που τα μέτρα θεωρούνται ανεπαρκή, γνωστοποιείται στο Ενδιαφερόμενο Μέρος το σκεπτικό 

της σχετικής απόφασης. 

Ενδιαφερόμενο Μέρος που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας ή παραχώρησης δεν θα δικαιούται να κάνει 

χρήση της δυνατότητας που παρέχεται ανωτέρω στο παρόν κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού που προκύπτει από τη σχετική απόφαση.   

Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν ή 

έχουν την καταστατική ή πραγματική τους έδρα ή έχουν εγκατάσταση σε Μη Συνεργάσιμα 
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Κράτη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 65 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Νόμος 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και απαριθμούνται στην υπ’ αριθμ. 

ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 

4569/B/30.12.2016), δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, είτε 

μεμονωμένα είτε ως Μέλη Κοινοπραξίας είτε ως εταίροι ή μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν άνω 

του 1% του μετοχικού κεφαλαίου ενός νομικού προσώπου, που αποτελεί Ενδιαφερόμενο 

Μέρος ή Μέλος Κοινοπραξίας. 

4.2.3 Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να πληρούν και να αποδεικνύουν τα κατωτέρω οικονομικά 

κριτήρια (τα “Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας”) κατά τα τρία (3) τελευταία 

ελεγμένα οικονομικά έτη. 

• Μέσο όρο ετησίων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων (υπολογιζόμενων ως το σύνολο των 

ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού μείον το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων 

παθητικού) τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 15.000.000,00).  

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας πληρούνται 

εφόσον το σταθμισμένο σύνολο, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των σχετικών οικονομικών 

κριτηρίων για κάθε Μέλος Κοινοπραξίας, κατ’ αναλογία (pro rata) με το σχετικό μερίδιο 

(συμμετοχή) εκάστου Μέλους στην Κοινοπραξία, ικανοποιεί τα προαναφερθέντα κριτήρια.  

Σε περίπτωση που Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), 

θα χρειαστεί να αποδείξει ότι το συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο κατά το τελευταίο ελεγμένο 

οικονομικό έτος ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 

(€35.000.000). Εάν εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών είναι Μέλος Κοινοπραξίας, τότε η 

εν λόγω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται κατ’ αναλογία (pro rata), λαμβάνοντας υπόψη το 

μερίδιο (συμμετοχή) της εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών στην Κοινοπραξία. Οι 

υπόλοιπες εταιρείες (που δεν είναι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών) που είναι Μέλη 

Κοινοπραξίας θα πρέπει να πληρούν εξίσου και κατ’ αναλογία (pro rata) τα αντίστοιχα 

κριτήριά τους.     

Ενδιαφερόμενο Μέρος δύναται να στηρίζεται στους χρηματοοικονομικούς πόρους ενός 

τρίτου μέρους (με ή χωρίς κάποιο ειδικό δεσμό μεταξύ τους) (το “Τρίτο Μέρος”). Σε αυτή την 

περίπτωση, το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι θα έχει 
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στη διάθεσή του τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους για την υλοποίηση της 

Σύμβασης Παραχώρησης με την υποβολή Δήλωσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του 

Παραρτήματος Β,  νομίμως υπογεγραμμένης από το αντίστοιχο Τρίτο Μέρος, περί του ότι το 

Τρίτο Μέρος θα θέσει άνευ όρων στη διάθεση του Ενδιαφερόμενου Μέρους όλους τους 

αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους και θα υπέχει ευθύνη έναντι του Ταμείου και του 

ΕΔ, σε περίπτωση που οι όροι που θεσπίζονται στην παρούσα Παράγραφο δεν πληρωθούν. 

Σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω Τρίτο Μέρος θα πρέπει επίσης να προσκομίσει το ίδιο τα 

Δικαιολογητικά που καθορίζονται στο Παράρτημα Α, παρ. 1 της Πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Κοινοπραξίας ή Τρίτο Μέρος έχει 

συγχωνευθεί ή εξαγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση εντός των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών ετών, τα προαναφερθέντα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας δύνανται 

επίσης να πληρούνται βάσει άτυπων (pro-forma) οικονομικών καταστάσεων, που θα έχουν 

συνταχθεί με την παραδοχή ότι η εξαγορά ή η συγχώνευση έλαβε χώρα στην αρχή της 

τριετούς περιόδου. 

Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Κοινοπραξίας ή Τρίτο Μέρος έχει 

συσταθεί και λειτουργεί για λιγότερες από τρεις (3) οικονομικές χρήσεις, το Ταμείο θα λάβει 

υπόψη του τα οικονομικά έτη κατά τα οποία το εν λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος 

Κοινοπραξίας ή Τρίτο Μέρος λειτουργεί, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον ενός οικονομικού έτους.  

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το τελευταίο πρέπει να αποδεικνύει προσωπική και 

άμεση κυριότητα και κατοχή επί διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και ελεύθερων από βάρη 

περιουσιακών στοιχείων (καθαρή αξία ιδίων κεφαλαίων) συνολικής αγοραίας αξίας 

τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 15.000.000,00). Για τους σκοπούς 

υπολογισμού της καθαρής αξίας των ιδίων κεφαλαίων ενός προσώπου λαμβάνονται υπόψη 

τα ακόλουθα:  

(α) Καταθέσεις μετρητών σε τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα· 

(β) Ρευστοποιήσιμα και μεταβιβάσιμα αξιόγραφα.  
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4.2.4 Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας 

Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην Παράγραφο 4.2.1 ανωτέρω, έκαστο 

Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να πληροί και να αποδεικνύει την εξής τεχνική εμπειρία (τα 

“Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας”): 

Α) Σε περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου, το 

εν λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι είχε 

αναλάβει τη διαχείριση:   

• Μίας (1) μαρίνας με δυναμικότητα τουλάχιστον 300 θέσεων ελλιμενισμού, για ένα 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχόμενων ετών, εντός της τελευταίας 

δεκαετούς περιόδου· ή 

• Τουλάχιστον τριών (3) μαρινών και/ή καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σωρευτική 

δυναμικότητα τουλάχιστον 500 θέσεων ελλιμενισμού, για ένα χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τριών (3) συνεχόμενων ετών, εντός της τελευταίας δεκαετούς περιόδου. 

Για τους σκοπούς του ανωτέρω κριτηρίου (Α) η έννοια “διαχείριση” σημαίνει ότι το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι είτε παραχωρησιούχος και/ή διαχειριστής (φορέας λειτουργίας) 

της σχετικής μαρίνας/καταφυγίου τουριστικών σκαφών είτε έχει συμμετάσχει με μερίδιο 

τουλάχιστον 40% στο κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης και λειτουργίας της 

μαρίνας/καταφυγίου τουριστικών σκαφών (η οποία είναι είτε ανάδοχος σύμβασης 

παραχώρησης είτε εταιρεία δραστηριοποιούμενη εν προκειμένω δυνάμει σύμβασης 

διαχείρισης ή υπεργολαβικής σύμβασης).    

B) Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό (υποψήφιας) Κοινοπραξίας, το Ενδιαφερόμενο 

Μέρος πρέπει να παράσχει απόδειξη περί του ότι το ανωτέρω κριτήριο Α πληρείται από 

τουλάχιστον ένα Μέλος Κοινοπραξίας το οποίο, διατηρώντας μερίδιο τουλάχιστον 20% επί 

των συνολικών μεριδίων συμμετοχής στην Κοινοπραξία, πληροί τα ανωτέρω αναφερόμενα 

κριτήρια, όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 4.2.4.Α.   

Σε περίπτωση που μία αρμόδια αρχή ή οντότητα έχει καταγγείλει τη σύμβαση διαχείρισης και 

λειτουργίας μιας μαρίνας ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, την οποία είχε αναλάβει με την 

ιδιότητα,  που περιγράφεται  στην Παράγραφο 4.2.4Α και 4.2.4Β της παρούσας Πρόσκλησης, 

κάποιο Ενδιαφερόμενο Μέρος και, στην περίπτωση Κοινοπραξίας, το Μέλος της που πληροί 
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τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας, το Ταμείο δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του 

ευχέρεια να αποκλείσει το εν λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος, εφόσον η ανωτέρω καταγγελία 

της σύμβασης διαχείρισης και λειτουργίας της μαρίνας ή του καταφυγίου τουριστικών 

σκαφών οφείλεται σε αθέτηση οποιουδήποτε εκ των όρων και των προϋποθέσεων που 

αφορούν στη λειτουργία των ανωτέρω, ή σε οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικό με κάποιο 

παράπτωμα ή πταίσμα εκ μέρους του φορέα λειτουργίας. 

Ενδιαφερόμενο Μέρος δύναται να στηρίζεται στις τεχνικές ικανότητες ενός τρίτου μέρους (με 

ή χωρίς ειδικό δεσμό μεταξύ τους) (το “Τρίτο Μέρος”). Σε αυτή την περίπτωση, το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι θα έχει στη διάθεσή 

του τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους για την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης 

παρέχοντας μια δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από το Τρίτο Μέρος για το ότι το εν λόγω 

Μέρος θα θέσει άνευ όρων στη διάθεση του Ενδιαφερομένου Μέρους το σύνολο των 

αναγκαίων τεχνικών πόρων και την τεχνογνωσία και ότι θα υπέχει ευθύνη έναντι του Ταμείου 

και του ΕΔ στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις και οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα 

Παράγραφο δεν πληρωθούν. Σε μια τέτοια περίπτωση, το εν λόγω Τρίτο Μέρος θα πρέπει 

επίσης να προσκομίσει τα Δικαιολογητικά Έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτημα Α, παρ. 

1 της παρούσας Πρόσκλησης. 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ   

5.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η ΕΕ θα θεωρείται νομίμως υποβληθείσα όταν ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος υποβάλει το 

σύνολο των παρακάτω στοιχείων:  

α. ένα πρωτότυπο έντυπο που επισημαίνεται ως “πρωτότυπο έντυπο”· 

β. ένα αντίγραφο έντυπο · και 

γ. ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε ευχερώς προσβάσιμη και μη επανεγγράψιμη μορφή· 

(συνολικά αποκαλούμενα ως τα “Αντίγραφα Υποβολής”) σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Παραγράφου 5 της παρούσας Πρόσκλησης.   
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Έκαστη ΕΕ θα περιλαμβάνει μία Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το περιεχόμενο της 

πρότυπης επιστολής που καθορίζεται στο Παράρτημα Β (Υπόδειγμα Επιστολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος).  

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ των εγγράφων που υποβάλλονται σε 

έντυπη μορφή και εκείνων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, η υποβολή του εντύπου 

εγγράφου θα υπερισχύει.   

Η ΕΕ πρέπει να υποβάλλεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, το ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει.  

Έκαστο Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να διορίσει έναν αντίκλητο με τον οποίο το Ταμείο και 

οι Σύμβουλοί του δύνανται να επικοινωνούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

θα αναγράφει το πλήρες ονοματεπώνυμο του αντικλήτου και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού 

(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης αλληλογραφίας του, του αριθμού σταθερού 

τηλεφώνου του, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του) και 

επιπλέον θα περιλαμβάνει ένα νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο ή απόσπασμα της απόφασης 

που αφορά στο διορισμό του ως αντικλήτου από το αρμόδιο όργανο ή στέλεχος του 

Ενδιαφερομένου Μέρους, σύμφωνα με το καταστατικό του.   

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να υπογράφεται αυτοπροσώπως από το Ενδιαφερόμενο 

Μέρος, σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο (εκπροσώπους) του Ενδιαφερομένου Μέρους στην περίπτωση νομικών 

προσώπων. Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα Δικαιολογητικά 

που θα υποβληθούν μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, η 

Εκδήλωση Ενδιάφεροντος δύναται να υπογράφεται είτε από το σύνολο των Μελών 

Κοινοπραξίας, νομίμως εκπροσωπούμενα κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, είτε από έναν κοινό 

εκπρόσωπο ο οποίος θα εξουσιοδοτείται νομίμως από όλα τα Μέλη Κοινοπραξίας ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή κάποιας άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής που έχει την εξουσία εκ του 

νόμου να επικυρώνει τις υπογραφές των υπογραφόντων μερών. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

σχετικές εξουσιοδοτήσεις για το διορισμό ενός κοινού εκπροσώπου πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στα Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κοινού με την Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος.  
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5.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη: 

 

α. θα υποβάλλουν τα Αντίγραφα Υποβολής τους στο Ταμείο σε σφραγισμένο φάκελο, είτε 

αυτοπροσώπως είτε δια συστημένης επιστολής, στις εγκαταστάσεις του Ταμείου, επί των 

οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62, Αθήνα, Ελλάδα, κατά την Ημερομηνία Υποβολής και 

έως τις 17:00 μ.μ. (ώρα Αθήνας) το αργότερο· και 

β. δύνανται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οποιεσδήποτε ερωτήσεις που 

αφορούν στη Διαγωνιστική Διαδικασία και/ή λεπτομερή αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων, 

κατά την Παράγραφο 5.4 κατωτέρω, το αργότερο δεκατέσσερεις (14) ημέρες πριν από την 

Ημερομηνία Υποβολής. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που έχει υποβληθεί μετά την προαναφερόμενη προθεσμία θα 

τεκμαίρεται ως απαράδεκτη και ως εκ τούτου θα απορρίπτεται αυτόματα. Στην περίπτωση 

εκπρόθεσμης παραλαβής, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα επιστρέφεται στο Ενδιαφερόμενο 

Μέρος χωρίς να έχει αποσφραγιστεί. 

Η αποσφράγιση των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος θα διεξαχθεί από το Ταμείο στις 

εγκαταστάσεις του, επί των οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62, Αθήνα, Ελλάδα κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθούν προηγουμένως εγγράφως στα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη. Κατά την αποσφράγιση δικαιούται να παρίσταται ένας νόμιμα εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος κάθε Ενδιαφερόμενου Μέρους.   

5.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 

αναγράφονται και προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α (τα “Δικαιολογητικά”). Τα 

Δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, είτε πρωτότυπα είτε νόμιμα 

επικυρωμένα αντίγραφα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα 

εκτός από την ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα, να είναι νομίμως επικυρωμένα και να φέρουν την επισημείωση της Συνθήκης της 

Χάγης (apostille), σύμφωνα με το Ν. 1497/1984. Για τους σκοπούς της υποβολής μιας ΕΕ, η 

μετάφραση τεκμαίρεται ως επίσημη, εφόσον προέρχεται από την μεταφραστική υπηρεσία 

του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές ή από δικηγόρο, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 454 του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις 

διατάξεις του Νόμου 3712/2008 και το άρθρο 36 του Νόμου 4194/2013 αντίστοιχα.   

Όπου προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση υποδείγματα ως προς τη μορφή και το 

περιεχόμενο των Δικαιολογητικών (Παράρτημα Β), η χρήση των αντίστοιχων Υποδειγμάτων 

είναι υποχρεωτική για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.   

Όλα τα Δικαιολογητικά της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται και 

σε ευχερώς προσβάσιμη, μη επανεγγράψιμη, ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των Δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή 

και εκείνων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, η υποβολή του εντύπου θα 

υπερισχύει.  

5.4. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Το Ταμείο θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση 

επαρκούν για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Δικαιολογητικών. 

Εντούτοις, σε περίπτωση που τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν την οποιαδήποτε απορία 

σχετικά με τη Διαγωνιστική Διαδικασία ή την παρούσα Πρόσκληση, έχουν το δικαίωμα να 

απευθύνουν λεπτομερείς αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή φαξ) σε οποιονδήποτε εκ των εξής προσώπων επικοινωνίας:   

κ. Γεώργιος Σμυρνιούδης κα Roxana Todiroae 

ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία 

Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος 

ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία 

Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος 

Τηλ.: +30 2102886461 Tηλ.: +30 2102886477 

Φαξ: +30 2102886907 Φαξ: +30 2102886907 

Email: Georgios.P.Smyrnioudis@gr.ey.com  Email: Roxana.todiroae@gr.ey.com  

Με κοινοποίηση στο Ταμείο (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ngiampanas@hraf.gr, 

φαξ: +30 2103274448 και +30 2103274449). 
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Το Ταμείο δέχεται γραπτές αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων υποβαλλόμενες ως ανωτέρω, 

το αργότερο δεκατέσσερεις (14) ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποβολής. Οι αιτήσεις για 

διευκρινίσεις δύνανται να αποστέλλονται στα πρόσωπα επικοινωνίας δια ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρούσα 

Παράγραφο. Τα πρόσωπα επικοινωνίας θα απαντούν σε τέτοιες αιτήσεις για παροχή 

διευκρίνισης επίσης εγγράφως και εντός ευλόγου χρονικού πλαισίου. Με στόχο την επίτευξη 

των ύψιστων προτύπων αντικειμενικότητας και διαφάνειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, 

όλες οι σχετικές γραπτές ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις τους που παρέχονται από 

τα πρόσωπα επικοινωνίας θα καθίστανται διαθέσιμες σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη εν 

ευθέτω χρόνο στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.hradf.com) με ανώνυμο τρόπο, δηλαδή, 

χωρίς να αποκαλύπτεται το Ενδιαφερόμενο Μέρος που υπέβαλε τη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Τυχόν πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες, κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω, στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου θα τεκμαίρονται ως αναντίρρητα γνωστές σε όλα τα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.  

6. ΔΙΑΦΟΡΑ  

Δια της υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και στην 

περίπτωση μιας Κοινοπραξίας, όλα τα Μέλη της Κοινοπραξίας αποδέχονται πλήρως και άνευ 

όρων όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης. Για όλες τις 

Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, ερωτήσεις, προσφορές και άλλες υποβολές που αφορούν την 

παρούσα Πρόσκληση και/ή τη Διαγωνιστική Διαδικασία την αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη.     

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τα ίδια έξοδα και τις δαπάνες τους σε σχέση με τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων 

των νομικών, τεχνικών, οικονομικών και λοιπών τους Συμβούλων.   

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά και/ή διευκρινίσεις 

και/ή πληροφορίες από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη αναφορικά με τυχόν ζητήματα, τα οποία 

σχετίζονται με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα Δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη που αδυνατούν να προσκομίσουν σχετικά πρόσθετα έγγραφα και/ή 

διευκρινίσεις και/ ή πληροφορίες κατόπιν αίτησης του Ταμείου θα αποκλείονται από τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία.  
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Πριν από την έναρξη της Β΄ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, το Ταμείο δύναται να 

προχωρήσει, κατά την ιδία και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, σε οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στη Συναλλαγή.  

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει, αναβάλει, ακυρώσει ή τροποποιήσει τους 

όρους, το χρονοδιάγραμμα και οποιαδήποτε φάση της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας, 

της παρούσας Πρόσκλησης ή της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, καθώς και τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία στο σύνολό της, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση το Ταμείο και οι αντιπρόσωποι, υπάλληλοι 

και στελέχη αυτού, ή η ΕΕΣΥΠ ή το ΕΔ ή οι Σύμβουλοι δεν θα ευθύνονται και δεν θα υπέχουν 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Ενδιαφερομένων Μερών, συμπεριλαμβανομένων των 

Μελών Κοινοπραξιών, κατά περίπτωση, και/ή έναντι τυχόν τρίτων μερών για οιονδήποτε λόγο 

ή αιτία, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων οποιοδήποτε σφάλμα, ή ανακρίβεια, 

ή παράλειψη στην παρούσα Πρόσκληση, ή τροποποίηση των εφαρμοστέων νόμων που 

θίγουν ή σχετίζονται με τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Κανένα άτομο δεν αποκτά οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή αξίωση προς αποζημίωση, ή αποκατάσταση, ή προς ο,τιδήποτε άλλο δυνάμει της 

παρούσας Πρόσκλησης και/ή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και/ή της συμμετοχής του στη 

Διαγωνιστική Διαδικασία, έναντι του Ταμείου και των διευθυντών, αντιπροσώπων, 

υπαλλήλων και στελεχών του, ή έναντι της ΕΕΣΥΠ ή του ΕΔ ή των Συμβούλων των ανωτέρω. 

Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί 

αναφορικά με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα της παρούσας Πρόσκλησης και 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας εν γένει.  

Η παρούσα Πρόσκληση δεν αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή 

επενδυτική πρόταση, πραγματοποιηθείσα από το Ταμείο ή την ΕΕΣΥΠ ή το ΕΔ ή από 

οποιονδήποτε εκ των Συμβούλων ούτε δύναται ποτέ να αποτελέσει επενδυτική συμβουλή εκ 

μέρους του Ταμείου ή οποιουδήποτε από τους Συμβούλους. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 

πρέπει να πραγματοποιήσει τη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση και έρευνα και να λάβει 

ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές, όπως το κρίνει απαραίτητο, αναφορικά με την 

παρούσα Πρόσκληση.  

Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα αποτελούν περιουσία του Ταμείου μετά την υποβολή 

τους. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη παρέχουν στο Ταμείο το δικαίωμα να αναπαράγει και να 

γνωστοποιεί τις υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για κάθε σκοπό που σχετίζεται με 
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την παρούσα Πρόσκληση και/ή την εκπλήρωση των νόμιμων λειτουργιών του. Το Ταμείο 

ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες και/ή έγγραφα που 

σχετίζονται με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εντός του πλαισίου 

των αρμοδιοτήτων και των προνομίων του τελευταίου ή εντός των καταστατικών 

αρμοδιοτήτων των αξιωματούχων του, σε δικαστήριο στο πλαίσιο δίκης, ή σε οποιαδήποτε 

διοικητική αρχή ή όργανο αναφορικά με την εκπλήρωση των καταστατικών του λειτουργιών. 

Το Ταμείο ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αποκαλύψει, κατά την απόλυτη διακριτική του 

ευχέρεια, ορισμένες πληροφορίες και/ή έγγραφα που σχετίζονται με τις Εκδηλώσεις 

Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας, εφόσον 

η εν λόγω αποκάλυψη θεωρηθεί ως απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων του. Το 

Ταμείο ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως απάντηση 

σε αιτήματα παροχής πληροφοριών, με την επιφύλαξη κάθε σχετικής εξαίρεσης.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση 

Παραχώρησης και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παραβίαση της νομοθεσίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει έννομη 

προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης Παραχώρησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4413/2016, της  Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της 

σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα και έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, και την εφαρμοστέα 

ελληνική νομοθεσία. 

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουσες από ή σχετιζόμενες με την παρούσα Πρόσκληση 

και/ή τη Διαγωνιστική Διαδικασία θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

αρμοδίων δικαστηρίων των Αθηνών, Ελλάδας. Η Διαγωνιστική Διαδικασία ερμηνεύεται και 

διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  

Όπου το Ταμείο έχει βάσιμες υποψίες ότι υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ των Προεπιλεγέντων 

Επενδυτών ή του Προτιμητέου Επενδυτή, προκειμένου να αποφύγουν τον ανταγωνισμό στη 

Διαγωνιστική Διαδικασία, ή ότι η σύνθεση ενός Προεπιλεγέντος Επενδυτή ή του Προτιμητέου 

Επενδυτή πιθανώς να αποτελεί παράβαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού, όπως ισχύουν, 
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το Ταμείο μπορεί να ζητά από τον Προεπιλεγέντα ή Προτιμητέο Επενδυτή αντίστοιχα να 

παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία που το Ταμείο κρίνει αναγκαία.  

Κάθε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία υποβάλλεται σε απάντηση της παρούσας 

Πρόσκλησης, θα ισχύει για εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υποβολή της. Η σχετική 

περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί αν αυτό ζητηθεί από το Ταμείο, εφόσον υπάρχει 

συναίνεση του Ενδιαφερόμενου Μέρους ως προς τούτο.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.1. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1) Πρόσφατο (-α) πιστοποιητικό (-ά) του δημοσίου μητρώου εταιρειών ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο, εκδοθέν εντός των τριάντα (30) τελευταίων ημερών πριν από την υποβολή 

της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο θα πιστοποιεί τη σύσταση του νομικού 

προσώπου, την εγγραφή του ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους σύστασής του 

και της παρούσας εγκατάστασής του (εφόσον διαφέρουν) και την ύπαρξή του κατά την 

ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.   

2) Έγγραφο που αποδεικνύει την τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου 

από ένα ή περισσότερα άτομα (π.χ. Διευθύνοντες Συμβούλους, Εκτελεστικούς 

Διευθυντές, Διαχειριστές, Συνδιαχειριστές κ.λπ.). Εφόσον, σύμφωνα με τους νόμους 

του κράτους της παρούσας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική 

η δημοσίευση της ταυτότητας των προσώπων, τα οποία εκπροσωπούν το νομικό 

πρόσωπο, τότε θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται και αντίγραφο της δημοσίευσης 

(π.χ. το αντίστοιχο ΦΕΚ, πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή, μητρώο 

εταιρειών).   

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προσκομισθεί το σχετικό έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει 

την πληρεξουσιότητα των προσώπων που υπογράφουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

3) Απόσπασμα (αποσπάσματα) ποινικού μητρώου ή άλλο (-α) ισοδύναμο (-α) έγγραφο (-

α) / πιστοποιητικό (-ά) εκδοθέν (-θέντα) εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν 

από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, από τις αρμόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής / εγκατάστασης του νομικού προσώπου, που 

πιστοποιεί (-ούν) ότι τα Θιγόμενα Πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί δια τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης για μία από τις παρακάτω αιτίες:   

 A. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 της υπ’ 

αριθμ. 2008/841/ΔΕΥ και από 24 Οκτωβρίου 2008 Απόφασης-Πλαισίου του 
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Συμβουλίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 από 

11.11.2008, σελίδα 42). 

B. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης περί  καταπολεμήσεως 

της δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται  υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.06.1997, σελίδα 1) και 

στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. 2003/568/ΔΕΥ και από 22 Ιουλίου 2003 

Απόφασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.07.2003, σελίδα 54), καθώς και δωροδοκία όπως 

ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία.  

Γ. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης αναφορικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σελίδα 48), όπως έχει επικυρωθεί με το Νόμο 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/A/2000). 

Δ. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 1 και 3 της Απόφασης-Πλαίσιο του 

Συμβουλίου με αριθμό 2002/475/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου του 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164, 22.6.2002, σελίδα 3) αντίστοιχα, ή ηθική 

αυτουργία, υποβοήθηση ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης αξιόποινης πράξης, 

κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 της εν λόγω Απόφασης-Πλαίσιο.    

E. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 

αναφορικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309, 25.11.2005, σελίδα 15), η οποία έχει 

ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008).   

ΣΤ.  Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,  και για την 
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αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου με αριθμό 2002/629/ΔΕΥ 

(ΕΕ L 101, 15.4.2011, σελίδα 1), που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α/2013). 

Στην περίπτωση που απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο/ 

πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου ή στην περίπτωση που το προαναφερόμενο απόσπασμα του ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο/ πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται υπό τα στοιχεία (Α) έως (ΣΤ) ανωτέρω, μία ένορκη βεβαίωση, ή, στις 

χώρες που δεν προβλέπεται η χορήγηση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας 

καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, της εν λόγω βεβαίωσης/δήλωσης επιτρεπομένης 

να συνταχτεί πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και να μεταφραστεί  επίσημα στην 

ελληνική, στην οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της 

βεβαίωσης/δήλωσης τα Θιγόμενα Πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί διά τελεσίδικης 

απόφασης για έναν απ’ τους προαναφερόμενους λόγους υπό τα στοιχεία (Α) έως (ΣΤ) 

(σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος Β). Στην περίπτωση που υποβληθεί 

ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η εν λόγω βεβαίωση/δήλωση θα συνοδεύεται 

από επίσημο πιστοποιητικό εκδοθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής/ 

εγκατάστασης του νομικού προσώπου, το οποίο πιστοποιεί ότι απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο / πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην εν λόγω χώρα 

ή αυτό που έχει εκδοθεί δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό τα 

στοιχεία (Α) έως (ΣΤ) ανωτέρω.  

4) Πιστοποιητικό(-ά) των αρμόδιων αρχών της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης του 

νομικού προσώπου ότι δεν οφείλεται φόρος από το νομικό πρόσωπο (δηλαδή, 

πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας) εκδοθέν εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερών πριν από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στη χώρα 

καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, μία ένορκη βεβαίωση, ή, στις χώρες 

που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον  
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αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή ενός αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας 

καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, της εν λόγω βεβαίωσης/δήλωσης επιτρεπομένης 

να συνταχτεί πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και να μεταφραστεί επίσημα στην 

ελληνική, στην οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της 

βεβαίωσης/δήλωσης δεν οφείλεται φόρος από το νομικό πρόσωπο (κατά το Υπόδειγμα 

6 του Παραρτήματος Β). Στην περίπτωση που υποβληθεί ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση, η εν λόγω βεβαίωση/δήλωση θα συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό 

εκδοθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου που πιστοποιεί ότι το προαναφερόμενο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην 

ως άνω χώρα.  

5) Πιστοποιητικό (-ά) του (των) αρμόδιου (αρμοδίων) κοινωνικοασφαλιστικού (-ών) 

φορέα (φορέων) ότι το σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών έχουν 

καταβληθεί από το νομικό πρόσωπο (δηλαδή, ένα πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας) εκδοθέν εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την 

υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

Στην περίπτωση που το ανωτέρω αναφερόμενο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στη χώρα 

καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, μία ένορκη βεβαίωση, ή, στις χώρες 

που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή ενός αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας καταγωγής  

/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του νομικού προσώπου, της εν λόγω βεβαίωσης/δήλωσης επιτρεπομένης να συνταχτεί 

πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και να μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική, στην 

οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης/δήλωσης το 

σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών έχουν καταβληθεί από το νομικό 

πρόσωπο (κατά το Υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος Β). Στην περίπτωση που υποβληθεί 

ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η εν λόγω βεβαίωση/δήλωση θα συνοδεύεται 

από επίσημο πιστοποιητικό εκδοθέν από αρμόδιας αρχής της χώρας καταγωγής/ 

εγκατάστασης του νομικού προσώπου, που πιστοποιεί ότι το ανωτέρω αναφερόμενο 

πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην ως άνω χώρα.  
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6) Για Ελληνικά νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε 

πτώχευση/ παύση πληρωμών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο˙ πιστοποιητικό περί μη 

έκδοσης απόφασης κηρύξεως σε πτώχευση/ παύσης πληρωμών από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο˙ πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης θέσεως σε αναγκαστική 

διαχείριση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο˙ πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για 

λύση, και ως εκ τούτου περί μη έκδοσης απόφασης για λύση από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο˙ πιστοποιητικό μη υποβολής αίτησης και μη έκδοσης απόφασης για 

διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο˙ πιστοποιητικό μη υποβολής αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση 

εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο˙ πιστοποιητικό περί μη 

υποβολής αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης σύμφωνα 

με το πρώην άρθρο 99 / νυν άρθρο 106 του Ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα και ως εκ 

τούτου μη έκδοσης σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο˙ πιστοποιητικό 

περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο˙ 

πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση, και ως εκ 

τούτου πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης για θέση σε ειδική εκκαθάριση από 

το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πιστοποιητικά θα εκδίδονται 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  

Αναφορικά με μη ελληνικά (αλλοδαπά) νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό(-ά) που 

εκδίδονται εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας 

καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, που πιστοποιεί(-ούν) ότι το νομικό 

πρόσωπο δεν βρίσκεται σε κάποια απ’ τις καταστάσεις που περιγράφονται στην 

Παράγραφο 4.2.2(δ) της παρούσας Πρόσκλησης.   

 Στην περίπτωση που το (τα) ανωτέρω αναφερόμενο(-α) πιστοποιητικό(-ά) δεν 

εκδίδεται(-ονται) στη χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή στην 

περίπτωση που το (τα) ανωτέρω αναφερόμενο(-α) πιστοποιητικό(-ά) δεν καλύπτει(-

ουν) όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 4.2.2(δ) της παρούσας 

Πρόσκλησης, μία ένορκη βεβαίωση, ή, στις χώρες που δεν προβλέπται έκδοση ένορκης 

βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή ενός αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
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σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, της εν λόγω 

βεβαίωσης/δήλωσης επιτρεπομένης να συνταχτεί πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και 

να μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική, στην οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία 

υπογραφής της βεβαίωσης/δήλωσης το νομικό πρόσωπο δεν βρίσκεται σε κάποια απ’ 

τις καταστάσεις που περιγράφονται στην Παράγραφο 4.2.2.(δ) της παρούσας 

Πρόσκλησης (κατά το Υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος Β). Στην περίπτωση που 

υποβληθεί ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η εν λόγω βεβαίωση/δήλωση θα 

συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό εκδοθέν από αρμόδια αρχή της χώρας 

καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, που πιστοποιεί ότι το (τα) ανωτέρω 

αναφερόμενο(-α) πιστοποιητικό(-ά) δεν εκδίδεται(-ονται) στην ως άνω χώρα.   

7) Μία ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης 

βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού σύμφωνα με 

το δίκαιο της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου υπογεγραμμένη 

από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, της εν λόγω δήλωσης 

επιτρεπομένης να συνταχτεί πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και να μεταφραστεί 

επίσημα στην  ελληνική, στην οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της 

βεβαίωσης/ δήλωσης το Ενδιαφερόμενο Μέρος πληροί τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (i) έως (vii) κατωτέρω (κατά το Υπόδειγμα 

1 του Παραρτήματος Β), και έχουν ως εξής: 

(i) Δεν υφίσταται περίπτωση παραβίασης καμίας απ’ τις ισχύουσες υποχρεώσεις 

που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 29 του Νόμου περί της 

ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης περί ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης˙ 

(ii) Το Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν έχει κηρυχθεί ένοχο σοβαρού επαγγελματικού 

παραπτώματος, που θέτει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα και αξιοπιστία του˙  

(iii)  Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια της διάταξης της τρίτης 

παραγράφου του Άρθρου 35 του Νόμου  περί της ανάθεσης Συμβάσεων 

Παραχώρησης περί ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης, που δεν μπορεί να 

θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα˙  
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(iv) Το Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς που αποσκοπούν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού˙  

(v) Το Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο μίας 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

που οδήγησε σε πρόωρη καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, ζημίες ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις˙  

(vi) Το Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν έχει κηρυχθεί ένοχο σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της 

απουσίας λόγων αποκλεισμού ή για την εκπλήρωση των κριτηρίων προεπιλογής, 

δεν έχει αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή δεν αδυνατεί να υποβάλει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχετικές 

πληροφορίες.   

(vii) Το Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει αθέμιτα τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ταμείου, να λάβει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτα/ αδικαιολόγητα οφέλη 

στη Διαγωνιστική Διαδικασία ή να παράσχει εξ αμελείας ψευδείς και 

παραπλανητικές πληροφορίες, που ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επιρροή στις 

αποφάσεις του Ταμείου περί αποκλεισμού ή επιλογής.  

8) Ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού σύμφωνα με 

το δίκαιο της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (κατά το 

Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Β), της εν λόγω δήλωσης επιτρεπομένης να συνταχτεί 

πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και να μεταφραστεί επίσημα σην ελληνική, στην 

οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης/δήλωσης όλες οι 

πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις και Δικαιολογητικά και άλλα συνοδευτικά 

έγγραφα, που υποβάλλονται από κοινού με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, είναι 

αληθή και ακριβή και δεν έχουν αποκρύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.  
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9) Ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού σύμφωνα με 

το δίκαιο της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης του νομικού προσώπου, 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (κατά το 

Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Β), της εν λόγω δήλωσης επιτρεπομένης να συνταχτεί 

πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα και να μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική, στην 

οποία δηλώνονται τα πλήρη λεπτομερή στοιχεία της μετοχικής σύνθεσης του νομικού 

προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων, τα 

οποία είναι οι απώτεροι πραγματικοί ιδιοκτήτες των νομικών προσώπων, όντας είτε 

μέτοχοι του νομικού προσώπου είτε μέτοχοι των μετόχων του νομικού προσώπου κ.ο.κ. 

Εάν οι κινητές αξίες του νομικού προσώπου είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή 

αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στο 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή έχουν λάβει άδεια 

διαπραγμάτευσης από την αρμόδια δημόσια αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ ή στον ΟΟΣΑ και έχει εκδοθεί συναφές πιστοποιητικό από το 

αρμόδιο χρηματιστήριο ή δημόσια αρχή, η εν λόγω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση δεν απαιτείται.  

1.2.   ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

1) Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία υπό τη μορφή 

Κοινοπραξίας δεν απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Εντούτοις, αν ο Προεπιλεγείς Επενδυτής 

επιλεγεί ως Προτιμητέος Επενδυτής, ο τελευταίος θα πρέπει να συστήσει εταιρεία 

ειδικού σκοπού (ΕΕΣ), υπό τη μορφή ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, προκειμένου να 

υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης.   

2) Κάθε Μέλος Κοινοπραξίας πρέπει να υποβάλει τις δηλώσεις και τα Δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1.1 του Παραρτήματος Α.   

1.3.    ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1) Ισχύον πλήρως έγκυρο υπογεγραμμένο διαβατήριο, εθνικό δελτίο ταυτότητας (όπου 

μπορεί να εφαρμοστεί) και άδεια παραμονής (όπου μπορεί να εφαρμοστεί).   
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2) Οποιοδήποτε έγγραφο που εκδίδεται από δημόσια αρχή (συμπεριλαμβανομένων 

δημοσίων κοινωφελών επιχειρήσεων/υπηρεσιών ή τοπικών αρχών ή δημόσιας 

οικονομικής υπηρεσίας) και το οποίο αποδεικνύει την κατοικία του φυσικού 

προσώπου, εκδοθέν εντός του τελευταίου ενός (1) μηνός πριν από την υποβολή της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

3) Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκδοθέν από την αρμόδια φορολογική αρχή 

εντός του τελευταίου ενός (1) μηνός πριν από την υποβολή της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, το οποίο αποδεικνύει τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη 

φορολογική κατοικία του φυσικού προσώπου.   

4) Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του Παραρτήματος Α (όπως 

προσήκει και εφαρμόζεται αναλογικά - mutatis mutandis). 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και στην περίπτωση Κοινοπραξιών, κάθε Μέλος Κοινοπραξίας 

πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα:  

1) Αντίγραφα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) 

οικονομικών ετών ελεγμένων από διεθνή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ή από μια 

εταιρεία που είναι μέλος ενός διεθνούς δικτύου ελεγκτικών εταιρειών. Εάν το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι μητρική εταιρεία, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (στο βαθμό που τέτοιες καταστάσεις 

απαιτούνται από το εφαρμοστέο δίκαιο). Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος (είτε 

μεμονωμένα είτε ως Μέλος Κοινοπραξίας) βασίζεται στις οικονομικές δυνατότητες ενός 

Τρίτου Μέρους προκειμένου να πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας, 

το Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις του εν λόγω 

Τρίτου Μέρους. Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι θυγατρική εταιρεία που δεν 

βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα μίας Συνδεδεμένης Επιχείρησης ως Τρίτου 

Μέρους προκειμένου να πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας, 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθούν μόνο για 

ενημερωτικούς σκοπούς. Για Ενδιαφερόμενα Μέρη εισηγμένα σε χρηματιστηριακή 

αγορά ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, πρέπει επίσης να 
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υποβληθούν τα ετήσια χρηματιστηριακά ενημερωτικά δελτία των τελευταίων τριών (3) 

οικονομικών ετών.  

Εάν ο νόμος του κράτους της παρούσας εγκατάστασης ενός Ενδιαφερομένου Μέρους 

δεν απαιτεί τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων,  πρέπει να υποβληθεί από το εν 

λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος επιπλέον των μη δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων, μία ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες που η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης δεν 

προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού κατά το 

δίκαιο της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης, όπου βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται 

τέτοια δημοσίευση, μαζί με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα 

Πρόσκληση (κατά το Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Β).  

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το τελευταίο πρέπει να υποβάλει τα 

παρακάτω έγγραφα: 

(α) Για καταθέσεις μετρητών σε μια τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, 

που λειτουγεί νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, 

θα πρέπει να προσκομισθεί πρόσφατο πιστοποιητικό (εκδοθέν το πολύ 3 μήνες πριν 

την Ημερομηνία Υποβολής) μίας τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος˙ 

(β) Για ρευστοποιήσιμα και μεταβιβάσιμα αξιόγραφα, θα πρέπει να προσκομισθεί 

πρόσφατο πιστοποιητικό (εκδοθέν το πολύ 3 μήνες πριν την Ημερομηνία Υποβολής) 

τράπεζας, εταιρείας διαχείρισης κινητών αξιών, καταπιστευματοδόχου ή άλλου 

νομικού προσώπου, το οποίο δύναται να εκδίδει νόμιμα τέτοια πιστοποιητικά και το 

οποίο λειτουργεί νομίμως εντός τουλάχιστον ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ ή 

του ΟΟΣΑ.  

Όλα τα παραπάνω έγγραφα, τα οποία θα υποβληθούν από το φυσικό πρόσωπο θα 

υπόκεινται στην αποδοχή ή την απόρριψή τους από το Ταμείο. Το Ταμείο δύναται να 

αποδεχθεί ή να απορρίψει την απόδειξη των κεφαλαίων, σε περίπτωση που θεωρείται 

δυσχερής η ρευστοποίησή τους ή αυτά θεωρούνται υποτιμημένα.   

2) Ένορκη βεβαίωση, ή, στις χώρες που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού σύμφωνα με 
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το δίκαιο της χώρας καταγωγής/ εγκατάστασης αναφορικά με τη συμμόρφωση με τα 

Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (Παράγραφος 4.2.3) από κοινού με έναν 

πίνακα, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει τα χρηματοοικονομικά δεδομένα σύμφωνα με τα 

Υποδείγματα 5 (εφόσον αυτό εφαρμόζεται) και 7 του Παραρτήματος Β.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη και 

Σταδίου 1, 105 62, Αθήνα 

Ελλάδα 

Αγαπητοί κύριοι 

1. Ο κάτωθι υπογράφων  ................... (πλήρες όνομα), ενεργώντας υπό την ιδιότητα του 

νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με την επωνυμία………....(πλήρης εταιρική 

επωνυμία), (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος προς τούτο από το νομικό πρόσωπο με την εταιρική 

επωνυμία ………….), που έχει την καταστατική του έδρα στην….........(διεύθυνση, χώρα), 

δηλώνω ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την παραχώρηση του δικαιώματος 

χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου και με την παρούσα 

υποβάλλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης, η 

οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., στις 

__________. 

Εφόσον πρόκειται για Κοινοπραξία, θα πρέπει να δηλώνονται τα εξής στην Επιστολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:   

1. Οι κάτωθι υπογράφοντες  ..................  (πλήρη ονόματα), ενεργώντας υπό την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες……………….(πλήρεις 

εταιρικές επωνυμίες), (ή ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τα νομικά πρόσωπα 

με τις εταιρικές επωνυμίες………………), που έχουν την καταστατική τους έδρα…………… 

(διεύθυνση, χώρα), δηλώνουμε ότι τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν από κοινού στη Διαγωνιστική Διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης 

παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της 

Μαρίνας Αλίμου και, έχοντας συστήσει Κοινοπραξία προς τούτο, υποβάλλουν με την 

παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης, η 
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οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις  

_________. 

Ή 

1. Ο κάτωθι υπογράφων ........................ (πλήρες όνομα), ενεργώντας υπό την ιδιότητά μου ως 

κοινού εκπροσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου προς τούτο, των νομικών προσώπων που 

αναφέρονται κατωτέρω, δηλώνω ότι τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν από κοινού στη Διαγωνιστική Διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης 

παραχώρησης για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου και, έχοντας συστήσει Κοινοπραξία προς τούτο, 

υποβάλλουν με την παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 

Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. στις ___________. 

Τα κάτωθι αναφερόμενα νομικά πρόσωπα έχουν συστήσει Κοινοπραξία ως ακολούθως: 

i) Μέλη της Κοινοπραξίας: 

α)  ................................................ (εταιρική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το 

δίκαιο…..…., με καταστατική έδρα στ...............(χώρα, πόλη, οδός, ταχυδρομικός κώδικας), η 

οποία κατέχει το ...% (μερίδιο συμμετοχής στην Κοινοπραξία) 

β) ………….………………… (εταιρική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το 

δίκαιο………, με καταστατική έδρα στ… (χώρα, πόλη, οδός, ταχυδομικός κώδικας), η οποία 

κατέχει το …% (μερίδιο συμμετοχής στην Κοινοπραξία) 

γ)…………………………. 

Σύνολο: 100% 

ii) Επικεφαλής Μέλος της Κοινοπραξίας είναι…………………. (εταιρική επωνυμία), που κατέχει 

το….% (πάνω από 34%) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1 της Πρόσκλησης, η 

οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 

_________και έχει την εξουσία να εκπροσωπεί την Κοινοπραξία. 
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iii) Όλα τα ως άνω νομικά πρόσωπα (μέλη της Κοινοπραξίας) συμφωνούν να ευθύνονται από 

κοινού και εις ολόκληρον έναντι του Ταμείου για τη συμμόρφωσή τους με τους όρους της 

διαγωνιστικής διαδικασίας.  

2. Οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της παρούσας Επιστολής και την 

υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στην παρούσα, σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 1.1. του Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης, η οποία 

εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις  ________. 

3. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για 

τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α της 

Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. στις ___________. 

4. Εγώ/ Εμείς διορίζουμε τον Κο/Κα ......... …………………(πλήρες όνομα), κάτοικο…………. 

(πλήρης διεύθυνση), με αριθμό τηλεφώνου ..................................................... (σταθερό 

τηλέφωνο επικοινωνίας), με αριθμό φάξ   και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…………, 

ως αντίκλητο, με τον οποίο το Ταμείο και οι Σύμβουλοί του δύνανται να επικοινωνούν στο 

πλαίσιο της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·], του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] 

(πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου με αριθμό [·], που εκδόθηκε 

από [·] (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), 

[·] (χώρα) πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία 

γέννησης), κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων 

των εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εταιρική 

επωνυμία [·], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και 

καταστατική έδρα στην [·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό 

φορολογικού μητρώου [·], με την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [.] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις  ________, ότι: 

Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 

7 της παραγράφου 1.1 του Παραρτήματος Α.   

(εφόσον εφαρμόζεται) 

Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [·], χώρα σύστασης, και/ή στην [·], χώρα τρέχουσας 

εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

 _______ (Τόπος), _________ (Ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του ___________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα _______ [επωνυμία] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 2 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·],του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] 

(πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου με αριθμό [·] που εκδόθηκε από 

[·] (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), [·] 

(χώρα) πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία 

γέννησης), κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων 

των εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εταιρική 

επωνυμία [·], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και 

καταστατική έδρα στην [·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό 

φορολογικού μητρώου [·], με την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [.] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις  ________, ότι: 

Μέχρι σήμερα όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις και Δικαιολογητικά και λοιπά 

συνοδευτικά έγγραφα, που έχουμε υποβάλει μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας, είναι 

αληθή και ακριβή και δεν έχουμε αποκρύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή (κατά τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση).   

(εφόσον εφαρμόζεται) 

Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [·], χώρα σύστασης, και/ή στην [·], χώρα τρέχουσας 

εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

 _______ (Τόπος), _________ (Ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του ___________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα _______ [επωνυμία] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 3 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·],του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] 

(πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου με αριθμό [·] που εκδόθηκε από 

[·] (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), [·] 

(χώρα) πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία 

γέννησης), κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων 

των εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εταιρική 

επωνυμία [·], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και 

καταστατική έδρα στην [·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό 

φορολογικού μητρώου [·], με την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [.] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις  ________, ότι: 

Τα πλήρη λεπτομερή στοιχεία της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας μας έχουν ως εξής:  

(Η εταιρεία πρέπει επίσης να συμπεριλάβει ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, τα οποία 

είναι οι απώτεροι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών προσώπων όντας είτε μέτοχοι του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους είτε μέτοχοι των μετόχων του Ενδιαφερόμενου Μέρους κ.ο.κ.)  

(εφόσον εφαρμόζεται) 

Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [·], χώρα σύστασης, και/ή στην [·], χώρα τρέχουσας 

εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του ___________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα _______ [επωνυμία] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 4 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·],του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] 

(πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου με αριθμό [·] που εκδόθηκε από 

[·] (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), [·] 

(χώρα) πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία 

γέννησης), κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων 

των εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εταιρική 

επωνυμία [·], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και 

καταστατική έδρα στην [·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό 

φορολογικού μητρώου [·], με την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [.] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις  ________, ότι: 

Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων δεν απαιτείται εκ του νόμου στην [·], χώρα 

τρέχουσας εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

(εφόσον εφαρμόζεται) 

Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [·], χώρα σύστασης, και/ή στην [·], χώρα τρέχουσας 

εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του ___________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα _______ [επωνυμία] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 5 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·],του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] 

(πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου με αριθμό [·] που εκδόθηκε από 

[·] (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), [·] 

(χώρα) πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία 

γέννησης), κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων 

των εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εταιρική 

επωνυμία [·], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και 

καταστατική έδρα στην [·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό 

φορολογικού μητρώου [·], με την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [.] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις  ________, ότι: 

(i) η [εταιρεία]/[σύμπραξη] [●]), την οποία εγώ (εμείς) εκπροσωπώ(-ούμε), είναι ένα Τρίτο 

Μέρος, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, του[●] (επωνυμία του Ενδιαφερόμενου Μέρους), 

πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.3 

και θα θέσει άνευ όρων όλους τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους στη διάθεση 

της [●] (επωνυμία του Ενδιαφερόμενου Μέρους) έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής (όπως 

ορίζεται στην Πρόσκληση) και για όσο χρονικό διάστημα μετά τη Συναλλαγή απαιτείται από 

την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και/ή τη Σύμβαση Παραχώρησης (όπως ορίζεται στην 

Πρόσκληση) και/ή από άλλα έγγραφα, τα οποία η [●] (επωνυμία του Ενδιαφερόμενου 

Μέρους) θα υπογράψει στα πλαίσια της Συναλλαγής˙  

(ii) η [εταιρεία]/[σύμπραξη] [●], την οποία εγώ (εμείς) εκπροσωπώ(-ούμε), αναλαμβάνει 

ευθύνη έναντι του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και του 

Ελληνικού Δημοσίου, σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην 

Παράγραφο 4.2.3 της Πρόσκλησης.  

(εφόσον εφαρμόζεται) 
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Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [·], χώρα σύστασης, και/ή στην [·], χώρα τρέχουσας 

εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του ___________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα

 ___________________________________________________________________[επωνυμί

α] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC002260467 2017-11-17



 

 
 

Σελίδα 47 από 52 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 6 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·],του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] 

(πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου με αριθμό [·] που εκδόθηκε από 

[·] (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), [·] 

(χώρα) πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία 

γέννησης), κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων 

των εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εταιρική 

επωνυμία [·], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και 

καταστατική έδρα στην [·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό 

φορολογικού μητρώου [·], με την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [.] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις  ________, ότι: 

το [·] (περιγραφή του εγγράφου που απαιτείται βάσει της παραγράφου ... του Παραρτήματος 

A της Πρόσκλησης) δεν μπορεί να εκδοθεί στην [·], χώρα της σύστασης, και/ή στη [·], χώρα 

τρέχουσας εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

(εφόσον εφαρμόζεται) 

Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [·], χώρα σύστασης, και/ή στην [·], χώρα τρέχουσας 

εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

(Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει στην παρούσα Δήλωση τα γεγονότα που θα 

είχαν πιστοποιηθεί αν το πιστοποιητικό υπήρχε, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση)  

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του ___________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα [επωνυμία] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 7 

Προς: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·],του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] 

(πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου με αριθμό [·] που εκδόθηκε από 

[·] (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), [·] 

(χώρα) πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία 

γέννησης), κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων 

των εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εταιρική 

επωνυμία [·], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και 

καταστατική έδρα στην [·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό 

φορολογικού μητρώου [·], με την παρούσα δηλών(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [.] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο 

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με τη σχετική 

Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις  ________, ότι: 

Η [·] (επωνυμία του Ενδιαφερόμενου Μέρους) πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής 

Ικανότητας της παραγράφου 4.2.3 της Πρόσκλησης ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

                                                      
1 Για φυσικά πρόσωπα, η πιο πρόσφατη καθαρή αξία ιδίων κεφαλαίων   
2 Για εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

(3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (κατά 

μέσο όρο)1 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ2 (€) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 3 

ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ3 

(μ.ο)(€) 

(Εταιρείες που 

συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας) 

(1) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΥΣ4 (€) 

(Εταιρείες 

Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών που 

συμμετέχουν ως 

Μέλη 

Κοινοπραξίας) 

(2) 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

(Εταιρείες που 

συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας) 

 

 

(3) 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

(Εταιρείες 

Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών που 

συμμετέχουν ως 

Μέλη Κοινοπραξίας) 

(4) 

Μέλος Κοινοπραξίας A     

Μέλος Κοινοπραξίας B     

Μέλος Κοινοπραξίας Γ     

ΣΥΝΟΛΟ     

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους τύπους υπολογισμών για την αξιολόγηση των 

Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής Ικανότητας στην περίπτωση Κοινοπραξιών που αποτελούνται 

από εταιρείες και εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών:    

 

                                                      
3 Για φυσικά πρόσωπα, η πιο πρόσφατη καθαρή αξία ιδίων κεφαλαίων 
4 Για εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών  
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Απαίτηση ελάχιστων σταθμισμένων ιδίων 

κεφαλαίων για εταιρείες που συμμετέχουν 

ως  Μέλη Κοινοπραξίας (5)   

=  15.000.000  x Στήλη  (3) Σύνολο   

Απαίτηση ελάχιστου μεγέθους 

σταθμισμένων συνολικών Κεφαλαίων για 

εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών που 

συμμετέχουν ως Μέλη Κοινοπραξίας (6) 

= 35.000.000  x  Στήλη (4) Σύνολο  

Σταθμισμένα Ίδια Κεφάλαια εταιρειών που 

συμμετέχουν ως Μέλη Κοινοπραξίας (7) 

Σύνολο σταθμισμένου μέσου όρου ιδίων 

κεφαλαίων  

= Σ[(1) x (3)] 

Σταθμισμένο Συνολικό Μέγεθος Κεφαλαίων 

εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών 

που συμμετέχουν ως Μέλη Κοινοπραξίας (8) 

Σύνολο σταθμισμένου μέσου μεγέθους 

Συνολικών Κεφαλαίων  

= Σ[(2) x (4)] 

 

Οι Κοινοπραξίες πληρούν τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας εφόσον:  

α. (7) >= (5) και/ή 

β. (8) >= (6). 

(εφόσον εφαρμόζεται) 

Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [·], χώρα σύστασης, και/ή στην [·], χώρα τρέχουσας 

εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του ___________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα _______ [επωνυμία] 
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Σημειώσεις: 

Οι πληροφορίες πρέπει να προέρχονται από τις δημοσιευμένες ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις. Τα ποσά είναι σε Ευρώ. Εφόσον το Ενδιαφερόμενο Μέρος συντάσσει τις 

οικονομικές καταστάσεις σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ, το Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να 

μετατρέπει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να επικαλείται τη συναλλαγματική ισοτιμία  

που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή σε Ευρώ, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στην τρέχουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία κατά την τελευταία ημέρα του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε 

περίπτωση ασυμφωνιών οι οικονομικές καταστάσεις θα κατισχύουν του ανωτέρω πίνακα.   

Τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας για Κοινοπραξίες θα πληρούνται σε 

μεσοσταθμική βάση, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.2.3 της Πρόσκλησης και 

σύμφωνα με τον πίνακα ανωτέρω.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ 
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