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Ημερομηνία διαβίβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕE: 10 Φεβρουαρίου 2022  

Αριθμός Ανάρτησης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας EE (ΕΕ S): 2022/S 032-083247 
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Αριθμός 2ης Διορθωτικής Προκήρυξης (Corrigendum) στην ΕΕ S: 2022/S 077-210714  

ΑΔΑΜ 2ης Τροποποίησης Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010437670  

Αθήνα, 13.05.2022 

Προς: Eνδιαφερόμενα Μέρη του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για υπο-παραχώρηση του Δικαιώματος 
κατασκευής, λειτουργίας, Διαχείρισης, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης της Μαρίνας Mega Yachts Kέρκυρας (εφεξής 
ο «Διαγωνισμός») 

Σε σχέση με τον όρο 4.1.A της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») και σε 
συνέχεια του Κανονισμού ΕΕ 2022/576, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε ο Κανονισμός ΕΕ 833/2014, 
διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5ια παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 833/2014, αποκλείεται η συμμετοχή  στο 
Διαγωνισμό  Ενδιαφερόμενου Μέρους, εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος και, σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης 
προσώπων, το μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων είναι (α) Ρώσος υπήκοος ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 
φορέας που έχει την έδρα του στη Ρωσία, ή, (β) νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % πρόσωπο αναφερόμενο στο στοιχείο( α) ή (γ) 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης 
στο στοιχείο (α) ή (β), συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της 
σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων, στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται (δανείζον μέρος) 
κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η συνδρομή του ως άνω κωλύματος στο 
πρόσωπο υπεργολάβου, προμηθευτή ή δανείζοντος εμπειρία θα συνεπάγεται και τον αποκλεισμό του 
Ενδιαφερομένου Μέρους που στηρίζεται σε / επικαλείται τον τρίτο (υπεργολάβο, προμηθευτή ή δανείζοντα 
εμπειρία). 

Για τα νομικά πρόσωπα και τα Τρίτα Μέρη, η μη συνδρομή της περίπτωσης γ ανωτέρω, θα 
βεβαιώνεται/περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του Υποδείγματος Δήλωσης 3 του Παραρτήματος Β (Mετοχική 
Σύνθεση), Β, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα η μη συνδρομή της περίπτωσης γ θα πρέπει να 
βεβαιώνεται/περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα IV του Παραρτήματος Β (σημείο ii) 

Το Ταμείο επιφυλάσσεται να ζητήσει την υποβολή πρόσθετου/ων αποδεικτικού/ών μέσου/ων, σχετικά με τη μη 
συνδρομή των ως άνω κωλυμάτων, εφόσον τούτο απαιτηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή 
αρμοδίως εκδοθησόμενες οδηγίες. 

Όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην 

Πρόσκληση. 

Oι παρούσες διευκρινίσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου, συνιστούν ενιαίο όλο με την Πρόσκληση 

και τεκμαίρονται γνωστές σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. 


