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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.  Αναθέτων φορέας 

Αναθέτων Φορέας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε.  
 

Διεύθυνση Καραγιώργη Σερβίας 6 
106 52 Αθήνα 
NUTS κωδικός EL 303 
 

Στοιχεία επικοινωνίας Τηλέφωνο +30 210 3274400 
 E-mail  info@hraf.gr 
 web  www.hradf.com 

 
Σύμβουλοι του 
Αναθέτοντος Φορέα 

▪ KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 

▪ LEXPARTNERS Σφηκάκης & Συνεργάτες 
Δικηγορική Εταιρία  

▪ ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 

▪ ΑΔΚ - ΑΡΩΝΗΣ - ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ    
       Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 

 
Πρόσωπο αρμόδιο για 
επικοινωνία 

κα Στεφανία Λαλογιάννη 
Τηλ: +30 210 3274400 
e-mail: info@hraf.gr 

 

1.2. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου  

Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία 

( το «Ταμείο» ή «ΤΑΙΠΕΔ»), αποτελεί ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε δυνάμει του 

νόμου 3986/2011 («Ιδρυτικός Νόμος») (ΦΕΚ Α’ 152/01.07.2011), το σύνολο των 

μετοχών της οποίας ανήκει στην, και όλα τα συναφή δικαιώματα ψήφου 

ασκούνται από την, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Ανώνυμη 

Εταιρεία («ΕΕΣΥΠ»), η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016). 

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο, το Ταμείο είναι επιφορτισμένο με την αξιοποίηση 

των   περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου («ΕΔ») όπως επίσης και 
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των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και εταιρειών του δημόσιου 

τομέα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει πλήρως, άμεσα ή έμμεσα, στο ΕΔ 

ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 

Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’ 151/01.07.2011), όπως αυτό 

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

του Μέρους Β του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015), 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 Οικονομικής Πολιτικής στις 30 Ιουλίου 

2015 (ΦΕΚ Α’ 93/14.08.2015) και  (β) τις διατάξεις του από 05.04.2022 

αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, όπως 

αυτό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με την από 26.04.2022 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του, και κυρώθηκε με την από 04.05.2022 απόφαση του 

Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 2197/05.05.2022) όπου 

περιλαμβάνεται επίσης η μακροχρόνια παραχώρηση της μαρίνας Αργοστολίου, (η 

«Μαρίνα Αργοστολίου»). 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ιδρυτικού Νόμου, 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’ αρ. 218/13.08.2012 απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ 

Β’ 2322/13.08.2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 237/05.07.2013 

απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ Β’ 1668/05.07.2013), το ΕΔ μεταβίβασε στο Ταμείο το 

δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των 

κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 23 λιμένων και 

τουριστικών λιμένων (μαρίνων), καθώς και όμορων χερσαίων και θαλάσσιων 

ζωνών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, και της Μαρίνας Αργοστολίου.  

 

1.3. Σύμβουλοι 

 

Το Ταμείο έχει ορίσει την εταιρία «KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Α.Ε.» ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τη δικηγορική εταιρία «LEXPARTNERS 

Σφηκάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» ως νομικό σύμβουλο και τις 

εταιρίες «ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και «ΑΔΚ - ΑΡΩΝΗΣ - ΔΡΕΤΤΑΣ - 

ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», ως τεχνικό σύμβουλο (από κοινού οι 

«Σύμβουλοι»). 

 

1.4. Προσωπικά Δεδομένα 

Το Ταμείο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την έννοια της 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του 
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Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του Νόμου 

4624/2019, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, τα 

οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και η επεξεργασία 

των εν λόγω δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει. 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Δ. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2.1. Γενικές πληροφορίες 

Φύση των 
υπηρεσιών 

Παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος (υπηρεσίες 
ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και δικαιώματος 
χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των 
κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός 
της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας 
Αργοστολίου  
 

Κωδικοί κύριου 
λεξιλογίου CPV  

63721200-1   Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών 
63723000-3   Υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων 

 Κωδικοί συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV : - 
 

NUTS κωδικοί EL623 
Κύριος τόπος παροχής υπηρεσιών παραχώρησης: 
Αργοστόλι Κεφαλληνίας  
 

Διάρκεια της 
Σύμβασης 

35 έτη κατ’ ελάχιστο 
 
 

Υποδιαίρεση σε 
τμήματα 

Δεν επιτρέπεται 

 

2.2. Παραχώρηση 

Ενόψει του εν γένει σκοπού του Ταμείου σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο, όπως 

επίσης και στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων που αναφέρεται 

παραπάνω, το Ταμείο έχει αποφασίσει να συνάψει σύμβαση παραχώρησης 

υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) 

και δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών 

και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας 

ζώνης της Μαρίνας Αργοστολίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.6 και 

απεικονίζεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης και όπως ειδικότερα 

θα προσδιοριστεί κατά τη Β’ Φάση (όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 3.3) 

(η “Παραχώρηση”). 
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Το Ταμείο αποσκοπεί να προσελκύσει κατάλληλους επενδυτές για τη Μαρίνα 

Αργοστολίου και να επιτύχει τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, λειτουργία και 

διαχείριση αυτού του περιουσιακού στοιχείου. 

Ο κύριος στόχος του Ταμείου είναι να εξασφαλίσει την μεγιστοποίηση της 

καθαρής παρούσας αξίας των προσόδων της Παραχώρησης που θα καταβάλλει ο 

παραχωρησιούχος. 

Το Ταμείο επιπλέον στοχεύει στην επίτευξη και διασφάλιση του συνδυασμού 

υψηλής ποιότητας λιμενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών λειτουργίας και  

συντήρησης της Μαρίνας Αργοστολίου προς όφελος του ίδιου του περιουσιακού 

αυτού στοιχείου, αλλά και των τελικών χρηστών. Προς τούτο, το Ταμείο σκοπεύει 

να προσελκύσει και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε 

οικονομικούς φορείς με συναφή εμπειρία, σε εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.  

2.3. Διάρκεια της Παραχώρησης 

Η διάρκεια της Παραχώρησης ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη κατ’ ελάχιστο. 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 3.3). 

2.4. Κριτήρια ανάθεσης 

Το Ταμείο θα αναθέσει την Παραχώρηση επί τη βάσει των προσόδων της 

Παραχώρησης που θα προσφερθούν και τις οποίες θα καταβάλλει ο 

παραχωρησιούχος, όπως θα εξειδικευτεί από το Ταμείο στην πρόσκληση 

υποβολής προσφορών που θα εκδοθεί κατά τη Β’ Φάση (όπως ορίζεται παρακάτω 

στην παράγραφο 3.3). 

2.5. Δικαίωμα Προαίρεσης 

Στη σύμβαση Παραχώρησης δύναται να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης του 

Ταμείου για την περαιτέρω παράταση της διάρκειας της Παραχώρησης για 

επιπλέον δέκα (10) έτη, κατά το μέγιστο. 

Στην περίπτωση αυτή, το ακριβές αντικείμενο και οι όροι ενεργοποίησης του ως 

άνω δικαιώματος προαίρεσης, θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά τη Β’ Φάση της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 § 1 περ. α΄ του ν. 

4413/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4413/2016. Η 

ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης του Ταμείου δεν μεταβάλλει τη 

συνολική φύση της σύμβασης ως σύμβασης παραχώρησης. Το ανωτέρω δικαίωμα 

προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί, εν όλω ή εν μέρει, με κοινοποίηση σχετικής 

απόφασης του Ταμείου, οπωσδήποτε πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας της 

Παραχώρησης. 
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2.6. Επισκόπηση της Mαρίνας Αργοστολίου 

Η Μαρίνα Αργοστολίου χωροθετήθηκε με την με αριθμό Τ/551/11- 2/18-2-1999 

(ΦΕΚ 103Δ/1999) Απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, άρχισε δε να 

κατασκευάζεται με την προ του ν. 2160/1993 διαδικασία και έχει ολοκληρωθεί η 

κατασκευή των λιμενικών υποδομών. Στην έκδοση της εγκρίσεως χωροθέτησης 

ελήφθησαν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις του ΥΠΠΟ και του ΓΕΝ, καθώς και η υπ' 

αριθμ. 24016/95/29-4-97 Κοινή Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 

Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Η Κεφαλληνία είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιονίου Πελάγους. Απέχει περίπου 8nm 

από την Ζάκυνθο, 18nm από την Πελοπόννησο και 5 nm από την Λευκάδα. Στις ΒΑ 

ακτές της εκτείνεται το νησί της Ιθάκης, με το οποίο χωρίζεται με το στενό της 

Ιθάκης. Με πολύ περίπλοκο σχήμα εκτείνεται περί τα 20nm ΝΑ-ΒΔ, με πλάτος περί 

τα 13 nm στον κυρίως κορμό του νησιού. Η έκταση της είναι 785 τ. χλμ., ενώ έχει 

ανάπτυγμα ακτών 254 χλμ. Το νησί μαζί με την Ιθάκη αποτελούν το νομό 

Κεφαλληνίας με πρωτεύουσα το Αργοστόλι, όπου προβλέπεται η ανάπτυξη της 

Μαρίνας. 

Η Μαρίνα Αργοστολίου βρίσκεται στον όρμο του Αργοστολίου, ο οποίος βρίσκεται 

εντός του ομώνυμου κόλπου, στις νοτιοδυτικές ακτές του νησιού. Ο κόλπος του 

Αργοστολίου είναι ανοιχτός προς Νότια ενώ ο όρμος αντίστοιχα προς Βορρά.  

Εντός του όρμου και συγκεκριμένα στη δυτική του πλευρά, βρίσκεται το 

υφιστάμενο λιμάνι της πόλης του Αργοστολίου. Η Μαρίνα βρίσκεται στις ακτές του 

όρμου απέναντι του οικισμού (και του υφιστάμενου λιμένα), οι οποίες συνδέονται 

μέσω υφιστάμενης παλαιάς γέφυρας. Η Μαρίνα Αργοστολίου απέχει 11 

χιλιόμετρα περίπου από τον Διεθνή αερολιμένα Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου». Η 

δυναμικότητα της μαρίνας εκτιμάται σε 174 περίπου θέσεις, και η έκταση της 

λιμενολεκάνης είναι 26.050m2. Η χερσαία δυναμικότητα της μαρίνας εκτιμάται σε 

110 σκάφη περίπου. 

Η πλησιέστερη λιμενική τουριστική εγκατάσταση είναι τα παραλιακά 

κρηπιδώματα του Αργοστολίου, σε απόσταση περί τα 0,3 ναυτικά μίλια. Στην 

παρούσα φάση δεν ελλιμενίζονται σκάφη μέσα στην Μαρίνα Αργοστολίου. 

Η λιμενολεκάνη οριοθετείται με δύο μώλους. Ο μώλος που προστατεύει τη 

λιμενολεκάνη από τον κύριο ΒΔ τομέα ανάπτυξης προσπιπτόντων κυματισμών έχει 

μήκος 155 m, μέχρι της διαμορφώσεως του ακρομωλίου του διαστάσεων 12x10 

m. Ο μώλος που οριοθετεί τη λιμενολεκάνη της μαρίνας προς δυσμάς, έχει μήκος 

166 m. Και οι δύο μώλοι έχουν κατασκευαστεί από κυψελωτούς τεχνητούς 

ογκόλιθους και έχουν γεφυρωτά ανοίγματα για την κυκλοφορία και την ανανέωση 

του νερού μέσα στη μαρίνα. Το ωφέλιμο βάθος εντός της λιμενολεκάνης είναι 

4,00m, εκτός από το νότιο τμήμα όπου το ωφέλιμο βάθος είναι -3,50m. Τα 
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υφιστάμενα εξωτερικά έργα παρέχουν ικανοποιητική προστασία στην υφιστάμενη 

λιμενολεκάνη. 

Προς ανατολάς η Μαρίνα οριοθετείται από παραλιακό κρηπίδωμα, συνολικού 

μήκους 220m με ωφέλιμο βάθος 3,00m σε μήκος 85m και 4,00m στο υπόλοιπο 

τμήμα, ενώ προς νότον από κρηπίδωμα μήκους 85m. Στο άκρο του κρηπιδώματος 

υπάρχει νηοδόχος διαστάσεων 17,30m x 4,00m, για την εγκατάσταση Travel – Lift 

ανελκύσεως σκαφών και σε παρακείμενη θέση, έχει κατασκευαστεί το κεκλιμένο 

επίπεδο (γλίστρα) διαστάσεων 30,90m x 8,80m.  

Εντός της λιμενολεκάνης έχουν κατασκευαστεί τρεις γεφυρωτοί προβλήτες 

(πρόβολοι), μήκους περίπου 82 m ο καθένας, κάθετοι στο παραλιακό κρηπίδωμα. 

Οι προβλήτες έχουν πλάτος 3,00m. Η κεφαλή τους διαμορφώνεται σε σχήμα Τ. Το 

ωφέλιμο βάθος είναι 4,00m, όσο και το βάθος του διαύλου ανάμεσα στο μώλο και 

τις κεφαλές των προβλητών. 

Στις ανωδομές των κρηπιδωμάτων και των προβλητών, για την πρόσδεση των 

σκαφών, προβλέπονται μικρές χυτοσιδηρές δέστρες των 20χγρ., ενώ στις περιοχές 

που θα εξυπηρετούνται τα μεγαλύτερα σκάφη προβλέπονται δέστρες των 80 χγρ. 

Στις ανωδομές των κρηπιδωμάτων και των μώλων, όπου λειτουργικά απαιτείται, 

έχουν ενσωματωθεί κατάλληλοι σωλήνες διαμέτρου Φ.100, Φ.150 και Φ.250, από 

τους οποίους προβλέπονταν να περάσουν οι καλωδιώσεις ηλεκτρικού για τον 

ηλεκτροφωτισμό του έργου και την ηλεκτροδότηση στα σκάφη καθώς επίσης και 

οι σωληνώσεις του νερού για τις παροχές προς τα σκάφη και το δίκτυο 

πυρόσβεσης. 

Η Μαρίνα Αργοστολίου δεν διαθέτει μόνιμα αγκυροβόλια και 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, 

σύστημα πυρόσβεσης) για την εξυπηρέτηση των σκαφών. 

Η χερσαία ζώνη της Μαρίνας Αργοστολίου, κατά μεν τη με αριθμό Τ/551/11- 2/18-

2-1999 (ΦΕΚ 103Δ/1999) απόφαση χωροθέτησης καλύπτει επιφάνεια περίπου 

50.680 τ.μ., κατά δε, πραγματική καταμέτρηση αυτής - όπως προέκυψε μετά την 

κατασκευή της μαρίνας - έχει συνολική επιφάνεια 46.001,89 τ.μ και έχει 

διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο με τεχνητές επιχώσεις θαλασσίου χώρου. Με τη με 

αρ. 78190/19.05.2021 (ΦΕΚ Δ΄ 311/01.06.2021) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

επικυρώθηκε η από 26-11-2020 έκθεση της Επιτροπής Αιγιαλού και Παραλίας, 

«για τον καθορισμό οριογραμμών παραλίας, παλαιού αιγιαλού και 

επανακαθορισμό οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Μαρίνα 

Αργοστολίου» του Δήμου Αργοστολίου Π.Ε. Κεφαλληνίας» και ήδη έχει εκκινήσει 

και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταχώρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της ως άνω διοικητικής πράξης στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου. 

Κατά τη Β' Φάση του Διαγωνισμού και αφού ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία 
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καταχώρισης θα παρασχεθεί από το Ταμείο νεότερη και σαφής πληροφόρηση για 

το καθεστώς της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας Αργοστολίου.   

Επί του παρόντος η χερσαία ζώνη δεν έχει αξιοποιηθεί, πέραν δε των 

αναφερόμενων ανωτέρω δεν έχουν υλοποιηθεί άλλα χερσαία έργα ή κτιριακές 

εγκαταστάσεις. 

Επιπροσθέτως, η Μαρίνα Αργοστολίου έχει το δυναμικό για την ανάπτυξη όλων 

των αναγκαίων για την λειτουργία της χερσαίων υποδομών. 

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1. Διεθνής Διαγωνισμός 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, με την από 08.09.2022 απόφασή του, 

ενέκρινε τους όρους και τις προϋποθέσεις της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας 

για την ανάδειξη παραχωρησιούχου (η «Διαγωνιστική Διαδικασία») και τους 

όρους/διατάξεις της παρούσας Πρόκλησης (η «Πρόσκληση»). 

Ενόψει των ανωτέρω, το Ταμείο προσκαλεί υποψηφίους επενδυτές να υποβάλουν 

φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μαζί με τα δικαιολογητικά όπως 

εξειδικεύονται στην παράγραφο 6.3 και στο Παράρτημα Α, εφεξής καλουμένων ως 

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» ή «ΕΕ») για τη σύναψη σύμβασης για την 

Παραχώρηση της Μαρίνας Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα που ορίζεται  

στην παρ. 2.3 της παρούσας Πρόσκλησης. Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα 

καταλήξει στη σύναψη σχετικής σύμβασης παραχώρησης (η «Σύμβαση»).  

Καθ' όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Παραχώρησης, το 

Ταμείο προτίθεται να συμμορφωθεί με τις γενικές αρχές που απορρέουν από τους 

θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, του 

δικαιώματος εγκατάστασης, της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της μη διάκρισης 

και της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας 

αναγνώρισης. 

Το Ταμείο παρέχει, με ηλεκτρονικά μέσα, απεριόριστη και πλήρη δωρεάν 

πρόσβαση στα τεύχη διαγωνισμού και τα εν γένει έγγραφα της Πρόσκλησης της 

παρούσας Α’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της αντίστοιχης ανακοίνωσης. Τα τεύχη διαγωνισμού και τα εν γένει 

έγγραφα της Πρόσκλησης της Α’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας είναι 

διαθέσιμα στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.hradf.com. 

Η δημοσίευση της Προκήρυξης σύμβασης παραχώρησης, σε συνάρτηση προς την 

παρούσα Πρόσκληση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (άρθ. 30 ν. 4413/2016 και άρθ. 32 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του 

http://www.hradf.com/
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης), σηματοδοτεί την έναρξη της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την ανάθεση της Σύμβασης.  

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα Παραχώρηση περιλαμβάνει δύο στάδια:  

▪ την A’ Φάση (προεπιλογή), που διέπεται από την παρούσα Πρόσκληση σε 

ανταπόκριση προς την οποία θα πρέπει να υποβληθεί η Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παρ. 6 κατωτέρω, και  

▪ την Β’ Φάση (υποβολή προσφορών), που θα διέπεται από την Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών («ΠΥΠ»), με την οποία ζητείται η υποβολή 

δεσμευτικών προσφορών για την Παραχώρηση. 

3.2. Φάση Α’ - Προεπιλογή 

Η Φάση Α’ της Διαγωνιστικής Διαδικασίας («A΄ Φάση») διέπεται από τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.  

Υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις νομικών ή/και 

φυσικών προσώπων, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την 

υποβολή μιας έγγραφης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί 

έως την 16η Νοεμβρίου 2022 (η «Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής») και μέχρι 

ώρα 17:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στα γραφεία του Ταμείου, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παρ. 6.2 κατωτέρω. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, 

κοινοπραξίες και συμπράξεις καλούνται εφεξής στην παρούσα ως «Κοινοπραξίες» 

ή «Κοινοπραξία». Κάθε μέλος μιας Κοινοπραξίας θα αναφέρεται εφεξής στο 

παρόν ως «Μέλος Κοινοπραξίας». Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και 

Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία, καλούνται εφεξής 

στην παρούσα Πρόσκληση ως τα «Ενδιαφερόμενα Μέρη», και καθένας εξ αυτών 

ως «Ενδιαφερόμενο Μέρος». 

Η αποσφράγιση των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος θα γίνει από το Ταμείο στα 

γραφεία του, Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα, κατά την ημερομηνία και την 

ώρα που θα γνωστοποιηθούν προηγουμένως και εγγράφως στα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη. Προσηκόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κάθε Ενδιαφερόμενου 

Μέρους δικαιούται να παρίσταται κατά την αποσφράγιση. 

Οι ΕΕ θα εξεταστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία 

που ζητούνται και ότι, επομένως, αυτές είναι πλήρεις. Ο έλεγχος της πληρότητας 

θα διασφαλίσει ότι (i) το απαιτούμενο περιεχόμενο έχει υποβληθεί και (ii) ότι το 

περιεχόμενο αυτό έχει υποβληθεί με τη μορφή που καθορίζεται στην Πρόσκληση.  

Οι ΕΕ θα αξιολογηθούν από το Ταμείο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

στη Διαγωνιστική Διαδικασία που προβλέπονται στην παρ. 4 (οι «Προϋποθέσεις 
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Συμμετοχής») και τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 5 (τα «Κριτήρια 

Προεπιλογής»). Στην περίπτωση που κάποιο Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν 

ανταποκρίνεται σε κάποια από τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής ή/και τα Κριτήρια 

Προεπιλογής, το Ταμείο θα αποκλείσει αυτό το Ενδιαφερόμενο Μέρος. 

Το Ταμείο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 

τα Ενδιαφερόμενα Μέρη να συμπληρώσουν ή να παρέχουν διευκρινίσεις επί των 

υποβληθέντων εγγράφων και δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που κάποιο 

Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν συμπληρώσει ή διευκρινίσει τα έγγραφα της ΕΕ του, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ταμείου και εντός της εύλογης προθεσμίας που 

θα ταχθεί από αυτό, τότε, αυτό το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα αποκλείεται. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από το Ενδιαφερόμενο 

Μέρος χωρίς να έχει ζητηθεί από το Ταμείο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Προς αποφυγή αμφιβολιών οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις που προβλέπονται 

στην ως άνω παράγραφο μπορούν να αφορούν μόνο ασάφειες και δεν επιτρέπεται 

να έχουν ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή για πρώτη φορά 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, αλλά μόνο 

τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων και 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις 

κατά τα ανωτέρω θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Το Ταμείο θα εξετάσει τις ΕΕ που θα έχουν υποβληθεί και θα προσκαλέσει όλα τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη που πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής και τα Κριτήρια 

Προεπιλογής να συμμετάσχουν στη Φάση B’ της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όπως 

περιγράφεται κατωτέρω. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που προκρίνονται ως 

προεπιλεγέντες επενδυτές (οι «Προεπιλεγέντες Επενδυτές») θα ενημερωθούν 

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

Ενδιαφερόμενα Μέρη που αποκλείστηκαν θα ενημερωθούν εγγράφως για τους 

λόγους του αποκλεισμού τους.  

3.3. Φάση B’ – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 

Η Φάση B’ της Διαγωνιστικής Διαδικασίας («Β’ Φάση») θα διέπεται από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται λεπτομερώς στην Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών.  

Η κατωτέρω περιγραφή συνιστά μόνο το γενικό περίγραμμα της Β΄ Φάσης, υπό 

την επιφύλαξη των όρων 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. Η σύμβαση 

εμπιστευτικότητας θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση 

Κοινοπραξίας, η σύμβαση εμπιστευτικότητας θα υπογραφεί από κοινό εκπρόσωπο 
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εξουσιοδοτημένο από τα Μέλη Κοινοπραξίας να υπογράφει στο όνομά της  ή από 

όλα τα Μέλη Κοινοπραξίας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης 

εμπιστευτικότητας, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα λάβουν την Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ), η οποία θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της 

Β΄ Φάσης και θα παρέχει δεσμευτικές οδηγίες για το περιεχόμενο και τον τρόπο 

υποβολής των δεσμευτικών προσφορών.  

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 έλεγχο της Μαρίνας Αργοστολίου·  

▪ να πραγματοποιήσουν επιτόπου επισκέψεις μετά από κατάλληλο συντονισμό 

και προγραμματισμό·  

▪ να υποβάλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί του σχεδίου της Σύμβασης, που θα 

είναι διαθέσιμη στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές κατά την κοινοποίηση της 

ΠΥΠ ή οποιαδήποτε στιγμή αργότερα. Το Ταμείο θα δικαιούται να αποδεχτεί ή 

να απορρίψει τα εν λόγω σχόλια, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη 

διακριτική του ευχέρεια· 

▪ να 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 (εφεξής ο «Προτιμητέος 

Επενδυτής») και θα περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την 

ανακήρυξη του Προτιμητέου Επενδυτή και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης 

Παραχώρησης. 

Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της Β΄ Φάσης και της υπόλοιπης Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας θα περιλαμβάνεται στην ΠΥΠ.    

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία και υποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος έχουν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, εφόσον πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα παρ. 4, όπως επίσης και στην 

παρ. 5 κατωτέρω. 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 οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Α, ή 
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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, κάθε Μέλος 

Κοινοπραξίας θα πρέπει να διατηρεί συμμετοχή στην  Κοινοπραξία  κατά  ποσοστό  

τουλάχιστον  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  (το «Ελάχιστο Ποσοστό Συμμετοχής»).   

Σε περίπτωση που μια Κοινοπραξία ή μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος που έχει 

ήδη ανακηρυχθεί Προεπιλεγείς Επενδυτής αναδειχθεί ακολούθως ως ο 

Προτιμητέος Επενδυτής, θα πρέπει να συστήσει μία Εταιρία Ειδικού Σκοπού 

(«EEΣ»), υπό τη μορφή Ελληνικής ανώνυμης εταιρίας, προκειμένου να συνάψει τη 

Σύμβαση.  

Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος δύναται να υποβάλει μόνο μία Εκδήλωση 

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 και ατομικά Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως 

μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος. Παράβαση αυτού του κανόνα έχει ως 

αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό όλων των εμπλεκομένων Ενδιαφερομένων 

Μερών.  

Όλα τα Μέλη Κοινοπραξίας θα ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έναντι 

του Ταμείου από κάθε αιτία σχετιζόμενη με την Διαγωνιστική Διαδικασία.  

4.2. Επικεφαλής Μέλος  

Στην περίπτωση που Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβληθεί από Κοινοπραξία, η 

τελευταία θα πρέπει να ορίσει κάποιο από τα μέλη της ως επικεφαλής 

(«Επικεφαλής Μέλος»), το οποίο θα πρέπει να διατηρεί μερίδα συμμετοχής στην 

Κοινοπραξία κατά ποσοστό τουλάχιστον 34% επί των συνολικών μεριδίων της 

Κοινοπραξίας.  

Το Επικεφαλής Μέλος, όπως εκπροσωπείται στη Διαγωνιστική Διαδικασία, πρέπει 

να έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως από τα λοιπά Μέλη Κοινοπραξίας να εκπροσωπεί 

την Κοινοπραξία σε ό,τι αφορά τη Διαγωνιστική Διαδικασία και την Παραχώρηση. 

Εάν, μετά την υποβολή της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η μερίδα συμμετοχής του Επικεφαλής Μέλους σε 

μια Κοινοπραξία μειωθεί κάτω του 34%, η εν λόγω Κοινοπραξία θα αποκλειστεί 

από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Εάν η Σύμβαση κατακυρωθεί σε Κοινοπραξία, το 

υποδειχθέν Επικεφαλής Μέλος θα πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 34% 

του συνόλου των μετοχών της ΕΕΣ (η οποία θα υπογράψει τη Σύμβαση) για μία 
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ελάχιστη υποχρεωτική χρονική περίοδο κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη 

Σύμβαση, και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που θα περιέχονται σε αυτή. 

4.3.  Συνδεδεμένη Επιχείρηση 

Σε περίπτωση που Συνδεδεμένη Επιχείρηση προς Ενδιαφερόμενο Μέρος (όπως 

ορίζεται κατωτέρω) υποβάλλει αυτοτελή ΕΕ (δηλαδή συμμετέχει στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία ως μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος), ή συμμετέχει ως Μέλος 

Κοινοπραξίας σε έτερη Κοινοπραξία που υποβάλλει αυτοτελή 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 οντότητα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα με 

δικαιοπρακτική ικανότητα) η οποία εμπίπτει, ευθέως ή κατ’ αναλογία, στον ορισμό 

περί «Συνδεδεμένου Μέρους (Related Party)» του Παραρτήματος Α ν. 4308/2014 

σχετικά με έναν ή περισσότερους από τους Αρχικούς Μετόχους. 

4.4. Μεταβολές στη σύνθεση των Ενδιαφερομένων Μερών 

Α. Τυχόν μεταβολές στη σύνθεση μιας Κοινοπραξίας (με τη μορφή της εξόδου ενός 

ή περισσοτέρων υφισταμένων μελών ή της εισόδου ενός ή περισσοτέρων νέων 

μελών ή της εσωτερικής ανακατανομής των ποσοστών συμμετοχής ή στην 

περίπτωση που ένα μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος μεταγενέστερα συστήσει 

Κοινοπραξία) καθώς και τυχόν υπόδειξη ή αντικατάσταση του Τρίτου Φορέα στις 

ικανότητες του οποίου ενδεχομένως στηρίζεται Ενδιαφερόμενο Μέρος όπως 

ορίζεται στην παρ. 5.5, επιτρέπονται μόνο μετά την οριστικοποίηση των 

αποτελεσμάτων της Φάσης Α’ της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και μόνο υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως συνοψίζονται κατωτέρω και θα καθοριστούν με 

περισσότερες λεπτομέρειες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών:   

(α) Η μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται στο Ταμείο εγγράφως μέχρι την 

ημερομηνία που θα οριστεί με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (η 

«Σχετική Ημερομηνία»), και θα υπόκειται στην προηγούμενη άδεια του 

Ταμείου. Η γνωστοποίηση της εισόδου νέου μέλους, πρέπει να συνοδεύεται 

από τα σχετικά Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.   

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

μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος συστήνει Κοινοπραξία μετά την 

υποβολή της ΕΕ του, το εν λόγω μεμονωμένο Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει 

να οριστεί ως το Επικεφαλής Μέλος της Κοινοπραξίας που θα συσταθεί. Σε 

κάθε περίπτωση, η Κοινοπραξία (ή/και το Ενδιαφερόμενο Μέρος στο οποίο 

αφορά η μεταβολή, ανάλογα με την περίπτωση) θα πρέπει να πληροί ή θα 
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συνεχίσει να πληροί (ανάλογα με την περίπτωση) τις Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής της παρ. 4 και όλα τα Κριτήρια Προεπιλογής που καθορίζονται 

στην παρ. 5, και το νέο μέλος που εισέρχεται στην Κοινοπραξία ή ο νέος 

Τρίτος Φορέας πρέπει να πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που 

καθορίζονται στην παρ. 5.2.  

(γ) Σε περίπτωση εισόδου νέου μέλους, το εν λόγω νέο μέλος πρέπει να 

συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το Ελάχιστο 

Ποσοστό Συμμετοχής που ορίζεται στην παρ. 4.1. Επίσης, σε περίπτωση 

εσωτερικής ανακατανομής των ποσοστών συμμετοχής στην Κοινοπραξία, 

κάθε Μέλος Κοινοπραξίας θα πρέπει να διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην 

Κοινοπραξία τουλάχιστον ίσο με το Ελάχιστο Ποσοστό Συμμετοχής που 

ορίζεται στην παρ. 4.1. 

(δ)  Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 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 είτε ως Μέλη Κοινοπραξίας 

(Επικεφαλής ή απλά Μέλη Κοινοπραξίας) σε άλλες Κοινοπραξίες είτε ως 

μεμονωμένα Ενδιαφερόμενα Μέρη. 

(ε)  Καμία μεταβολή στη σύνθεση της Κοινοπραξίας ή υπόδειξη ή 

αντικατάσταση Τρίτου Φορέα δεν θα επιτρέπεται μετά τη Σχετική 

Ημερομηνία, παρά μόνο (i) μεταβολές που δικαιολογούνται από 

αντικειμενικούς λόγους (π.χ. εκκαθάριση, πτώχευση κλπ.) ή (ii) μεταβολές 

που δικαιολογούνται από εταιρικό μετασχηματισμό (π.χ. συγχώνευση, 

διάσπαση, μετατροπή κλπ.) ή (iii) υποκατάσταση Ενδιαφερόμενου Μέρους 

από Συνδεδεμένη Επιχείρηση προς αυτό ή (iv) τυχόν μεταβολές στο ποσοστό 

συμμετοχής των Μελών Κοινοπραξίας, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό 

συμμετοχής κάθε Μέλους δεν υπολείπεται του Ελάχιστου Ποσοστού 

Συμμετοχής της παρ. 4.1, το δε Επικεφαλής Μέλος εξακολουθεί να διατηρεί 

ποσοστό συμμετοχής στην Κοινοπραξία τουλάχιστον 34%. Κάθε τέτοια 

μεταβολή θα τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση του Ταμείου και υπό την 

προϋπόθεση ότι η Κοινοπραξία (ή/και το Ενδιαφερόμενο Μέρος στο οποίο 

αφορά η μεταβολή, ανάλογα με την περίπτωση) θα συνεχίσει να πληροί τις 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής της παρ. 4 και όλα τα Κριτήρια Προεπιλογής που 

καθορίζονται στην παρ. 5 και ότι το νέο μέλος που εισέρχεται στην 

Κοινοπραξία ή ο νέος Τρίτος Φορέας πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης που καθορίζονται στην παρ. 5.2.  

Οι προϋποθέσεις (α) έως (ε) ανωτέρω εφαρμόζονται σωρευτικά. Τυχόν παραβίαση 

των προϋποθέσεων που καθορίζονται ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό της Κοινοπραξίας, ή του μεμονωμένου Ενδιαφερόμενου Μέρους, 

ανάλογα με την περίπτωση, από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. 
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Β. Στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών δύναται να προβλεφθεί η δυνατότητα 

υποκατάστασης των Προεπιλεγέντων Επενδυτών από Συνδεδεμένη Επιχείρηση, 

όπως θα οριστεί περαιτέρω σε αυτή και, σε κάθε περίπτωση, υπό τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σωρευτικά: 

(α) Η μεταβολή θα υπόκειται στην προηγούμενη άδεια του Ταμείου. 

(β) Η εν λόγω Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης που καθορίζονται στην παρ. 5.2 και η γνωστοποίηση της 

υποκατάστασης συνοδεύεται από τα σχετικά Δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α.  

(γ) Ο Προεπιλεγείς Επενδυτής συνεχίζει να πληροί τις Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής της παρ. 4 και όλα τα Κριτήρια Προεπιλογής που ορίζονται στην 

παράγραφο 5 μετά την εν λόγω υποκατάσταση. Και,  

(δ) Η εν λόγω Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα προσχωρήσει στη Σύμβαση 

Εμπιστευτικότητας που αναφέρεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 

5.1. Εισαγωγή 

Η παράγραφος αυτή καθορίζει τα κριτήρια προεπιλογής που πρέπει να πληρούν 

τα Ενδιαφερόμενα Μέρη («Κριτήρια Προεπιλογής»), τα οποία συνίστανται στα 

ακόλουθα: (α) Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 5.2 κατωτέρω και (β) Κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας, όπως 

ορίζονται στην παράγραφο 5.3 κατωτέρω. Πέραν αυτών, προβλέπονται και 

Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5.4 κατωτέρω. 

Τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης και τα Κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας 

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 που αναδείχθηκαν Προεπιλεγέντες Επενδυτές κατά την 

υποβολή των δεσμευτικών τους προσφορών στη Β΄ Φάση, σύμφωνα με τους 

συναφείς όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.  

Η συμμόρφωση με τα Κριτήρια Προεπιλογής αποτελεί διαρκή απαίτηση που 

πρέπει να υφίσταται και κατόπιν της υποβολής και της αξιολόγησης της ΕΕ.  Οι 

προσφέροντες της Β’ Φάσης θα υποχρεωθούν να συμπεριλάβουν στα 

υποβαλλόμενα στοιχεία της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών βεβαίωση ότι 

εξακολουθούν να πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής. Περαιτέρω πληροφορίες για 
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τον διαρκή χαρακτήρα των Κριτηρίων Προεπιλογής θα περιλαμβάνονται στην 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 

5.2. Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να πληρούν και να αποδεικνύουν σωρευτικά τα 

κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο (τα «Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης») σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4413/2016 («Ανάθεση και εκτέλεση 

συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και 

άλλες διατάξεις») και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τα κριτήρια 

αυτά, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος Α. Σε 

περίπτωση Κοινοπραξίας, έκαστο Μέλος Κοινοπραξίας πρέπει επίσης να πληροί 

και να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τα Κριτήρια Προσωπικής 

Κατάστασης. Όποιο Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις 

που καθορίζονται στην παρούσα παρ. 5.2 και στην παρ. 1 του  Παραρτήματος Α, 

αδυνατεί να υποβάλει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται στο Παράρτημα Α παρ. 1 

ή προβαίνει σε συναφώς ψευδή ή ανακριβή δήλωση, θα αποκλείεται από τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία.  

5.2.1. Ενδιαφερόμενο Μέρος, και στην περίπτωση Μέλους Κοινοπραξίας, η 

Κοινοπραξία, θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία, εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας, αποδειχθεί ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος 

βρίσκεται, ενόψει πράξεων 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) Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του Ταμείου ότι εις βάρος του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους ή οποιουδήποτε από τα Σχετιζόμενα 

Πρόσωπα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) υπάρχει τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται 

στο Παράρτημα A, παράγραφος 1.1(3). Ο ανωτέρω αποκλεισμός 

Ενδιαφερόμενου Μέρους ή Κοινοπραξίας εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (εφεξής τα «Σχετιζόμενα 

Πρόσωπα»). 

(β) Σε περίπτωση που έχει περιέλθει σε γνώση του Ταμείου ότι 

Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και εφόσον 
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αυτό πιστοποιείται από δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου ή 

διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις νομοθετικές 

διατάξεις της Ελλάδας ή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο· 

Ή/και σε περίπτωση που το Ταμείο μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα 

μέσα ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται (i) όταν το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους· (ii) όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, που πάντως δεν υπερβαίνουν το ποσό των 

χιλίων (1.000) ευρώ, δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που όφειλε λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παρούσας περ. 

(β), πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή της ΕΕ του. 

(γ) Σε περίπτωση που το Ταμείο μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα 

οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 29 παρ. 3 ν. 4413/2016 (άρθρο 30 (3) της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης). 

(δ) Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Ωστόσο, το Ταμείο μπορεί να αποφασίσει να μην αποκλείσει ένα 

Ενδιαφερόμενο Μέρος το οποίο βρίσκεται σε μια από τις ανωτέρω 

καταστάσεις, όταν έχει διαπιστωθεί ότι το εν λόγω Ενδιαφερόμενο 

Μέρος θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβανομένων 

υπόψη των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων και μέτρων σχετικά με τη 

συνέχεια των δραστηριοτήτων στις ανωτέρω καταστάσεις. 

(ε) Σε περίπτωση που συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, κατά την έννοια 

της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4413/2016,  και αυτή δεν 

μπορεί να επανορθωθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. Η έννοια 
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της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει τουλάχιστον τις περιπτώσεις 

στις οποίες τα μέλη του προσωπικού του Ταμείου που συμμετέχουν στη 

διεξαγωγή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ή που μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση της εν λόγω διαδικασίας έχουν, άμεσα ή 

έμμεσα, χρηματοπιστωτικά, οικονομικά ή άλλα προσωπικά συμφέροντα 

που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την 

αμεροληψία και την ανεξαρτησία στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας. 

(στ) Σε περίπτωση που για το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή για τα Σχετιζόμενα 

Πρόσωπα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β’ του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

(ζ) Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχαν ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. 

(η) Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή τα Σχετιζόμενα Πρόσωπα 

έχουν κριθεί ένοχα σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τέτοιες πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών. 

(θ) Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή τα Σχετιζόμενα Πρόσωπα 

επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του Ταμείου, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για το ίδιο στη 

Διαγωνιστική Διαδικασία ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

του Ταμείου που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

της σύμβασης. 

(ι) Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή τα Σχετιζόμενα Πρόσωπα 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά τους. 

5.2.2. Ενδιαφερόμενο Μέρος που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω (εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στο 

στοιχείο (β) ανωτέρω), συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων της 
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παραγράφου 1 του Παραρτήματος Α της παρούσας (ήτοι τις καταστάσεις 

της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 4413/2016),  μπορεί να 

προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να τεκμαίρεται ότι τα μέτρα που έλαβε 

αποδεικνύουν επαρκώς την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του σχετικού 

λόγου αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, το εν λόγω 

Ενδιαφερόμενο Μέρος, και στην περίπτωση Μέλους Κοινοπραξίας, η 

Κοινοπραξία, δεν αποκλείεται από τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Για τον 

σκοπό αυτόν, το Ενδιαφερόμενο Μέρος αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα 

και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με 

τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 

αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη αξιολογούνται σε συνάρτηση με 

τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 

του παραπτώματος. Σε περίπτωση που τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

αποστέλλεται στο εν λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος αιτιολόγηση της σχετικής 

απόφασης. Ενδιαφερόμενο Μέρος που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

ή σύμβασης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που 

παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση εφόσον ισχύει στην 

Ελλάδα. 

Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 με 

τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η οποία εκδίδεται 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου 

απόφασης στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά 

στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας το Ταμείο 

αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης το εν λόγω 

Ενδιαφερόμενο Μέρος. Η απόφαση του Ταμείου, καθώς και η απόφαση με 

την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατά αυτής, κοινοποιείται στην 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

5.2.3. Εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα ή 

Τρίτοι Φορείς που είναι κάτοικοι, έχουν την καταστατική ή πραγματική έδρα 

τους ή έχουν εγκατάσταση σε μη συνεργαζόμενες χώρες, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 65 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(νόμος 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και που παρατίθενται 

στην απόφαση 1353/19.09.2019 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 
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3558/23.09.2019) ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη πράξη που εκδίδεται 

κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης νόμου, δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στη Διαγωνιστική διαδικασία είτε ατομικά είτε 

ως Μέλη Κοινοπραξίας ή ως εταίροι ή μέτοχοι που κατέχουν πάνω από το 

1% του μετοχικού κεφαλαίου μιας νομικής οντότητας που είναι 

Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Κοινοπραξίας. 

5.2.4. Το Ταμείο δύναται να αποκλείσει ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος, και  στην 

περίπτωση Μέλους Κοινοπραξίας, την Κοινοπραξία εάν το Ενδιαφερόμενο 

Μέρος είναι εγκατεστημένος σε χώρα (α) με την οποία το ΕΔ δεν έχει 

διπλωματικές ή εμπορικές σχέσεις δυνάμει σχετικής απόφασης του ΕΔ, και 

/ ή (β) σε χώρα που αναφέρεται στα δύο δημόσια έγγραφα που εκδίδονται 

από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) τρεις φορές ανά έτος, 

ήτοι (i) το «Δικαιοδοσίες υπό Αυξημένη Παρακολούθηση» και (ii) το 

«Υψηλού Κινδύνου Δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε Έκκληση για Δράση». Το 

Ταμείο δύναται επίσης να αποκλείσει Ενδιαφερόμενο Μέρος, εάν το εν 

λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος και, σε περίπτωση Κοινοπραξίας, Μέλος 

Κοινοπραξίας, υπόκειται σε κυρώσεις του ΟΗΕ και / ή περιοριστικά μέτρα 

της ΕΕ που εφαρμόζονται σύμφωνα με οποιονδήποτε Κανονισμό της ΕΕ 

βάσει του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ C 326, 26.10.2012, σ. 47-390) ή Απόφαση που εκδόθηκε στο 

πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ. 

Το Ταμείο δύναται επίσης να αποκλείσει, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, μετά 

από διαβούλευση με το ΕΔ, οποιοδήποτε Ενδιαφερόμενο Μέρος για λόγους 

προστασίας των συμφερόντων της εθνικής ασφάλειας του ΕΔ. Οι ανωτέρω 

όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση που Τρίτος 

Φορέας ή Συνδεδεμένη Επιχείρηση εμπίπτει στις προαναφερθείσες 

καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό, το Ταμείο, κατά τη διάρκεια της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας, δύναται να απαιτήσει κατά τη διακριτική του 

ευχέρεια οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με Ενδιαφερόμενο Μέρος ή 

Τρίτο Φορέα ή Συνδεδεμένη Επιχείρηση, ιδίως αναφορικά με τη μετοχική 

σύνθεση ή τον πραγματικό δικαιούχο αυτών. 

5.3. Κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να πληρούν και να αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωσή τους προς τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά κριτήρια (τα «Κριτήρια 

Οικονομικής Επάρκειας»): 

Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να 

αποδείξει, για τα τελευταία τρία (3) ελεγμένα οικονομικά έτη, μέση ετήσια 

ενοποιημένη καθαρή θέση (υπολογιζόμενη ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου 
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ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και του συνόλου των ενοποιημένων 

υποχρεώσεων) τουλάχιστον € 3.000.000,00 (τρία εκατομμύρια ευρώ). 

Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι εταιρεία επιχειρηματικών 

συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο, θα πρέπει να  αποδείξει ότι το ποσό των 

διαθέσιμων και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων («Συνολικά Κεφάλαια»), κατά την 

τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας Πρόσκλησης, είναι τουλάχιστον € 3.000.000,00 (τρία εκατομμύρια 

ευρώ). 

Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να 

επιδείξει προσωπική και άμεση κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, ρευστών και μη 

δεσμευμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (προσωπική καθαρή 

θέση) με συνολική αγοραία αξία τουλάχιστον € 3.000.000,00 (τριών εκατομμυρίων 

ευρώ). Για τον υπολογισμό της προσωπικής καθαρής θέσης ενός προσώπου, 

μπορούν να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

- Καταθέσεις μετρητών σε τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό 

ίδρυμα. 

- Ρευστά και μεταβιβάσιμα χρεόγραφα. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα Κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας θεωρείται ότι 

πληρούνται εάν το σταθμισμένο άθροισμα, υπολογισμένο ως άθροισμα των 

καθαρών θέσεων για κάθε Μέλος Κοινοπραξίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 

συμμετοχή (μερίδα) κάθε Mέλους Κοινοπραξίας στην Κοινοπραξία, πληροί τα 

προαναφερθέντα κριτήρια.  

Σε περίπτωση συμμετοχής Εταιρίας επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικού 

κεφαλαίου ως Μέλος Κοινοπραξίας, τα Κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας πρέπει να 

ικανοποιούνται μέσω του μέσου σταθμικού αθροίσματος ξεχωριστά για Εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών/Επενδυτικά Κεφάλαια και Νομικά/Φυσικά 

Πρόσωπα και κατ’ αναλογία συμμετοχής της εκάστοτε προαναφερθείσας 

κατηγορίας στην Κοινοπραξία. 

Σε περίπτωση που ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Κοινοπραξίας ή Τρίτος 

Φορέας έχει συγχωνευθεί ή εξαγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

των τριών τελευταίων (3) οικονομικών χρήσεων, τα προαναφερθέντα Κριτήρια 

Οικονομικής Επάρκειας μπορούν επίσης να ικανοποιηθούν με βάση τις pro-forma 

οικονομικές καταστάσεις, καταρτισμένες με την υπόθεση ότι η εξαγορά ή η 

συγχώνευση πραγματοποιήθηκε στην αρχή της τριετούς περιόδου. 

Σε περίπτωση που ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος ή Μέλος Κοινοπραξίας ή Τρίτος 

Φορέας έχει συσταθεί σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών ετών,  το 

Ταμείο θα λάβει υπόψη τα οικονομικά έτη που το εν λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος 

ή Μέλος Κοινοπραξίας ή Τρίτος Φορέας λειτουργεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

τουλάχιστον ένα (1) οικονομικό έτος ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. 
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5.4. Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας 

Κατά την Β’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τους σχετικούς 

όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, κάθε Προεπιλεγείς Επενδυτής 

πρέπει να πληροί και να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τα ακόλουθα 

κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (τα «Κριτήρια Τεχνικής 

Ικανότητας»): 

Α) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου, ο Προεπιλεγείς 

Επενδυτής πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι είχε αναλάβει τη 

διαχείριση:  

(α) Μίας (1) μαρίνας με δυναμικότητα τουλάχιστον διακοσίων (200)  θέσεων 

ελλιμενισμού για σκάφη διαφόρων μεγεθών για χρονικό διάστημα 

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

περιόδου· Ή εναλλακτικά 

(β) Τουλάχιστον δύο (2) μαρινών και/ή καταφυγίων τουριστικών σκαφών με 

σωρευτική δυναμικότητα τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) θέσεων 

ελλιμενισμού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχόμενων 

ετών, εντός της τελευταίας δεκαετούς περιόδου. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κριτηρίου, η έννοια “διαχείριση” σημαίνει ότι το 

ο Προεπιλεγείς Επενδυτής είναι είτε παραχωρησιούχος και/ή φορέας λειτουργίας 

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

μερίδα τουλάχιστον 1/3 του κεφαλαίου της εταιρίας διαχείρισης της μαρίνας / 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών (η οποία είναι είτε παραχωρησιούχος, είτε 

εταιρεία δραστηριοποιούμενη δυνάμει σύμβασης διαχείρισης ή υπεργολαβικής 

σύμβασης).  

Β) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να 

πληρούνται από κοινού από όχι περισσότερα των 2 (δύο) Μέλη Κοινοπραξίας, τα 

οποία διατηρούν αθροιστικά μερίδα τουλάχιστον 20% επί των συνολικών 

μεριδίων συμμετοχής στην Κοινοπραξία. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές ή Μέλος 

Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5.4 Β, 

έχει αποκλειστεί από την διαχείριση μιας μαρίνας και/ή ενός καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών, λόγω αθέτησης οποιουδήποτε από τους όρους και 

προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτών, ή για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο σχετικό με κάποιο παράπτωμα ή πταίσμα του εν λόγω Προεπιλεγέντα 

Επενδυτή ή Μέλους Κοινοπραξίας, το Ταμείο δύναται κατά την απόλυτη διακριτική 

του ευχέρεια να αποκλείσει τον εν λόγω Προεπιλεγέντα Επενδυτή. 

Γ) Κατά την Β’ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, κάθε Προεπιλεγείς 
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Επενδυτής μπορεί να επικαλεστεί πόρους τρίτων οικονομικών φορέων για τη 

συμμόρφωσή του προς τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας, κατά τα οριζόμενα στην 

παρ. 5.5 και στην παρ. 4.4 της παρούσας Πρόσκλησης. 

5.5. Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων 

Όσον αφορά τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας που αναφέρονται στην παρ. 5.3 

και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική ικανότητα που αναφέρονται στην παρ. 5.4 

της παρούσας Πρόσκλησης, ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων (ο «Τρίτος Φορέας»), ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών του με αυτούς. Υπό τους ιδίους όρους, μία Ένωση Προσώπων μπορεί να 

στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  

Στην περίπτωση αυτή, το Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει  να αποδείξει στο Ταμείο  

ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους από τον Τρίτο Φορέα, που 

παρέχει τις σχετικές ικανότητες (Οικονομική Επάρκεια ή Τεχνική Ικανότητα), καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Σύμβασης για την υλοποίηση του αντικειμένου της, 

προσκομίζοντας σχετική δέσμευση του εν λόγω Τρίτου Φορέα, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα κατωτέρω.  

Οι Τρίτοι Φορείς επιτρέπεται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

προσώπων, εφόσον τα ίδια, ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτών, 

πληρούν τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης (όπως ορίζονται στην παρ. 5.2 της 

παρούσας Πρόσκλησης). 

Όσον αφορά την Οικονομική Επάρκεια, το Ενδιαφερόμενο Μέρος και οι Τρίτοι 

Φορείς που παρέχουν τις σχετικές ικανότητες θα είναι  από κοινού υπεύθυνοι για 

την εκτέλεση της Σύμβασης, ευθυνόμενοι έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

έναντι του Ταμείου. Στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα συμπεριλαμβάνεται 

Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου Φορέα, 

που παρέχει τις σχετικές ικανότητες, στην οποία θα δηλώνει ότι δεσμεύεται να 

θέσει όλους τους αναγκαίους πόρους στη διάθεση του Ενδιαφερόμενου Μέρους, 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και, στην περίπτωση που 

ήθελε αναδειχθεί Προτιμητέος Επενδυτής, στον παραχωρησιούχο για όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης (όπως ειδικότερα θα προβλέπεται σε αυτή) και ότι θα 

υπέχει ευθύνη έναντι του Ταμείου σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται 

στην παρούσα παράγραφο δεν πληρούνται, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 5, η οποία θα 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο απόδειξης ως προς την παροχή της 

υποστήριξης του Τρίτου Φορέα. 

Όσον αφορά την Τεχνική Ικανότητα, ο Υποψήφιος και οι Τρίτοι Φορείς που 

παρέχουν τις σχετικές ικανότητες θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο Τρίτος Φορέας 

θα συμμετέχει ενεργά, κατά περίπτωση και ανάλογα με την παρεχόμενη ικανότητα 

στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην Πρόσκληση Υποβολής 
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Προσφορών της Β’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, και σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους της, θα προβλέπεται υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, 

υπογεγραμμένης από το νόμιμο εκπρόσωπο του Τρίτου Φορέα που παρέχει τις 

σχετικές ικανότητες, στην οποία θα δηλώνει ότι  δεσμεύεται να θέσει όλους τους 

αναγκαίους πόρους, τεχνογνωσία και τεχνικά μέσα στη διάθεση του 

Προεπιλεγέντος Επενδυτή για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, 

μέσω της σύναψης σχετικής σύμβασης, και ότι θα υπέχει ευθύνη έναντι του 

Ταμείου σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο 

δεν πληρούνται, η οποία θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση επαρκές μέσο 

απόδειξης ως προς την παροχή της υποστήριξης του Τρίτου Φορέα. 

Περαιτέρω, ο Τρίτος Φορέας θα πρέπει να υποβάλει τα Δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α, Μέρος 1 και, ανάλογα με την περίπτωση, τα 

έγγραφα που αρμόζουν από όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Α, Μέρος 2 

(ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) ή στο Μέρος 3 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ). 

Η στήριξη στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, κατά παρέκκλιση των όσων 

προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση, θα οδηγήσει σε αποκλεισμό. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ   

6.1. Περιεχόμενα και μορφή  της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Η ΕΕ θα θεωρείται προσηκόντως υποβληθείσα όταν ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος 
υποβάλει το σύνολο των παρακάτω στοιχείων:  

(α) ένα πρωτότυπο έντυπο που επισημαίνεται ως “Φάκελος Α - Πρωτότυπο 

Έντυπο”· 

(β) ένα αντίγραφο έντυπο που επισημαίνεται ως “Φάκελος Β - Αντίγραφο 

Έντυπο ”·και 

(γ) ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε μη επανεγγράψιμη ηλεκτρονική συσκευή 

αποθήκευσης (π.χ. CD, DVD, USB drive), σε εύκολα προσβάσιμη μορφή (μη 

κρυπτογραφημένα ή συμπιεσμένα) ευχερώς αναγνώσιμου αρχείου 

(ενδεικτικώς αρχεία word, pdf κλπ.),  

(συνολικά αποκαλούμενα ως τα «Έγγραφα Υποβολής») σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας παρ. 6 της Πρόσκλησης. Έγγραφα Υποβολής που υποβάλλονται με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μορφή μπορεί να απορριφθούν.   

 
Ο φάκελος ή η συσκευασία εντός της οποίας υποβάλλεται η Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος (ο «Φάκελος ΕΕ») πρέπει να είναι αδιαφανής και κατάλληλα 

σφραγισμένος, ούτως ώστε να μην δύναται να αποσφραγιστεί και να 
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επανασφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Κανένα έγγραφο του Φακέλου ΕΕ δεν 

επιτρέπεται να περιέχει επιφυλάξεις, όρους ή/και προϋποθέσεις που δεν 

προβλέπονται ρητά στην Πρόσκληση. 

 

Κάθε Φάκελος ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους και να φέρει εξωτερικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 

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

Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Υποψήφιος:  [συμπληρώνεται κατά περίπτωση η επωνυμία και η διεύθυνση του 

Υποψηφίου] 

Κάθε ΕΕ θα περιλαμβάνει μία Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το 

περιεχόμενο της πρότυπης επιστολής που καθορίζεται στο Παράρτημα Β΄ 

(Υπόδειγμα Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).  

 

Αντικείμενο υποβολής αποτελούν μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται από την 

παρούσα Πρόσκληση. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται 

στον φάκελο υποβολής, οι οποίες δεν απαιτούνται ειδικά σύμφωνα με την 

παρούσα Πρόσκληση, ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη. Ως εκ τούτου, τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να εξετάσουν την παρούσα Πρόσκληση και να 

διασφαλίσουν την υποβολή των κατάλληλων πληροφοριών. 

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 πρωτότυπου εγγράφου θα υπερισχύει.   

Αντίγραφο της Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα κατατεθεί ταυτόχρονα με 

τον Φάκελο ΕΕ αλλά εκτός αυτού, προς διευκόλυνση της πρωτοκόλλησης. 

Έκαστο Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως 

αντίκλητο, ο οποίος έχει διεύθυνση στην Ελλάδα, με τον οποίο το Ταμείο και οι 

Σύμβουλοί του δύνανται να επικοινωνούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιστολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναγράφει το πλήρες ονοματεπώνυμο του 

αντικλήτου και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (συμπεριλαμβανομένης της 

διεύθυνσης αλληλογραφίας του, του αριθμού τηλεφώνου του και της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του) και επιπλέον θα περιλαμβάνει ένα νόμιμα 

θεωρημένο αντίγραφο ή ένα απόσπασμα της απόφασης που αφορά στο διορισμό 
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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 φυσικό πρόσωπο, ή από 

νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (ή 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 

Ενδιαφέροντος δύναται να υπογράφεται είτε από όλα τα Μέλη Κοινοπραξίας, 

νομίμως εκπροσωπούμενα κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, είτε από έναν κοινό 

εκπρόσωπο ο οποίος θα εξουσιοδοτείται νομίμως από όλα τα Μέλη Κοινοπραξίας 

αυτοπροσώπως ή όπως εκπροσωπούνται νόμιμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

σχετικές εξουσιοδοτήσεις για το διορισμό του κοινού εκπροσώπου πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στα Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.  

6.2. Υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα υποβάλλουν στο Ταμείο τα Έγγραφα Υποβολής, σε 

σφραγισμένο φάκελο (Φάκελος ΕΕ), με συστημένο ταχυδρομείο ή υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς (courier) ή αυτοπροσώπως από πρόσωπα που είναι δεόντως 

εξουσιοδοτημένα από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη στα γραφεία του Ταμείου, επί της 

οδού Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα, Ελλάδα (γραφείο πρωτοκόλλου, 8ος 

όροφος), έως την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής και μέχρι ώρα 17:00 μ.μ. 

(ώρα Ελλάδος). Τονίζεται ότι τον κίνδυνο για την εκπρόθεσμη παράδοση του 

Φακέλου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Φακέλων ΕΕ που υποβάλλονται 

ταχυδρομικώς ή ως συστημένες ταχυδρομικές επιστολές ή μέσω υπηρεσίας 

ταχυμεταφοράς (courier), φέρει το αντίστοιχο Ενδιαφερόμενο Μέρος, το οποίο 

οφείλει να μεριμνά και για τη λήψη αποδεικτικού παράδοσης. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που έχει υποβληθεί μετά την προαναφερόμενη 

προθεσμία θα τεκμαίρεται ως απαράδεκτη και ως εκ τούτου θα απορρίπτεται 

αμέσως. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα 

επιστρέφεται στο Ενδιαφερόμενο Μέρος χωρίς να έχει αποσφραγιστεί. 

6.3. Δικαιολογητικά  

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, εκ των οποίων το 

πρώτο θα είναι είτε πρωτότυπο είτε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο, και το 

δεύτερο θα είναι απλό φωτοτυπικό αντίγραφο του πρώτου. Δικαιολογητικά που 

έχουν συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα εκτός από την ελληνική πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, να είναι 
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νομίμως επικυρωμένα και, εφόσον απαιτείται, να φέρουν την επισημείωση της 

Σύμβασης της Χάγης (Apostille), σύμφωνα με το ν. 1497/1984. Διευκρινίζεται ότι η 

διατύπωση αυτή σχετικά με την ως άνω επισημείωση εφαρμόζεται σε όσα 

έγγραφα θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Σύμβασης 

και ειδικότερα: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο 

δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) τις επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις 

καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που 

τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προέρχονται (i) από κράτη-μέρη της 

Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, αλλά εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της σύμβασης αυτής ή (ii) από κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει 

στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν προξενική θεώρηση είτε από την 

ελληνική προξενική αρχή στο κράτος προέλευσής τους ή από την προξενική αρχή 

του κράτους αυτού στην Ελλάδα με επικύρωση της υπογραφής του διπλωματικού 

υπαλλήλου της ξένης προξενικής αρχής. Ειδικά για τα έγγραφα κρατών, για τα 

οποία η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση 

της Χάγης, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στο 

εν λόγω κράτος. 

Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική 

Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα [ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής 

συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν. 1548/1985, 

«Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων 

– 15.09.1977» (κυρωτικός ν. 4231/2014)]. Επίσης απαλλάσσονται από την 

απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 

για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 

εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα 

σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης 

από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως ισχύει. 

Για τους σκοπούς της υποβολής μιας ΕΕ, η μετάφραση τεκμαίρεται ως επίσημη 

εφόσον προέρχεται είτε από πιστοποιημένο μεταφραστή εγγεγραμμένο στο 

Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το 

αρμόδιο Προξενείο, είτε  από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δ., 

τις διατάξεις του ν. 3712/2008(ΦΕΚ Α΄ 225)  και το άρθρο 53 του Κώδικα 
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Δικηγόρων, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο των Ενδιαφερομένων Μερών, μπορούν να υποβάλλονται 

στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά. 

Τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 (Α΄ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικώς τα 

Δικαιολογητικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

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.   

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 που υποβάλλονται με την ΕΕ θα 

πρέπει να έχουν υπογραφεί μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης. Όπου στην 

Πρόσκληση γίνεται λόγος για «Υπεύθυνη Δήλωση» νοείται η Υπεύθυνη Δήλωση 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως το περιεχόμενό της έχει καθοριστεί με την 

υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δύναται να 

συντάσσεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 27 του ν. 

4727/2020 (ΦΕΚ Α΄184). Στην περίπτωση που η Υπεύθυνη Δήλωση δεν εκδίδεται 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), και 

φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη της απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του από αρμόδια αρχή.  Σε περίπτωση δε που ο Υποψήφιος ή το 

υπευθύνως δηλούν πρόσωπο είναι αλλοδαποί, ως Υπεύθυνη Δήλωση νοείται και 

η ένορκη βεβαίωση ή δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 

προέλευσης/εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου Μέρους ή του δηλούντος 

προσώπου επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα Δικαιολογητικά της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει επίσης να 

υποβάλλονται και σε ευχερώς προσβάσιμη, μη επανεγγράψιμη, ηλεκτρονική 

μορφή (π.χ. δίσκο CD-ROM, DVD ή USB stick). Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

αντίφασης, απόκλισης ή αβεβαιότητας μεταξύ των Δικαιολογητικών που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και εκείνων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 

μορφή, η υποβολή του εντύπου θα υπερισχύει.  

6.4. Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων  

Το Ταμείο θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

Πρόσκληση επαρκούν για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των 
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Δικαιολογητικών. Εντούτοις, σε περίπτωση που τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν 

οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη Διαγωνιστική Διαδικασία ή την παρούσα 

Πρόσκληση, έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν λεπτομερείς αιτήσεις για παροχή 

διευκρινήσεων εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο 

δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής, σε 

οποιοδήποτε εκ των εξής προσώπων επικοινωνίας:   

(α)      Κα Νικολέτα Καλφαμανώλη   

Τηλ (απευθείας): +30 2107299841 

Fax: +30 2107249528 

Email: n.s.kalfamanoli@kantor-group.eu  

Kantor Management Consultants S.A. 

 

(β) Κα Ιωάννα Δασκαλοπούλου 

Τηλ (απευθείας): +30 2107297160 

Fax: +30 2107249528 

Email: i.k.daskalopoulou@kantor-group.eu 

Kantor Management Consultants S.A. 

με κοινοποίηση στο Ταμείο (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

info@hraf.gr), και στο εξής πρόσωπο επικοινωνίας: 

Κα Στεφανία Λαλογιάννη   

Τηλ: +30 2103274400 

ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.  

Τα πρόσωπα επικοινωνίας θα απαντούν σε τέτοιες αιτήσεις για παροχή 

διευκρινίσεων επίσης εγγράφως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Με στόχο 

την τήρηση των υψηλότερων προτύπων αντικειμενικότητας και διαφάνειας της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όλες οι σχετικές γραπτές ερωτήσεις και οι αντίστοιχες 

απαντήσεις θα καθίστανται διαθέσιμες σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου (www.hradf.com) ανωνύμως, 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.  

7. ΔΙΑΦΟΡΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δια της υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 

και, στην περίπτωση Κοινοπραξίας, όλα τα Μέλη Κοινοπραξίας αποδέχονται 

πλήρως και άνευ όρων όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας 

Πρόσκλησης. Για όλες τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, ερωτήσεις, προσφορές και 

mailto:info@hraf.gr
http://www.hradf.com/
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άλλες υποβολές που αφορούν την παρούσα Πρόσκληση και/ή τη Διαγωνιστική 

Διαδικασία την αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.     

Περαιτέρω, δια της υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους, τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη και, στην περίπτωση Κοινοπραξίας, όλα τα Μέλη 

Κοινοπραξίας, έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των όρων και προϋποθέσεων της 

παρούσας Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων των όρων για την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων του Παραρτήματος Δ της παρούσας. 

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι είτε Ενδιαφερόμενα Μέρη ή νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή αντίκλητοι Ενδιαφερόμενου Μέρους, παρέχουν ανεπιφύλακτα τη 

συναίνεσή τους στην τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το 

Ταμείο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της παρούσας. 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη βαρύνονται τα ίδια με τα έξοδα και τις δαπάνες τους σε 

σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και την Παραχώρηση, 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων των νομικών, τεχνικών, 

οικονομικών και λοιπών συμβούλων τους.   

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 στην Παραχώρηση.  

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, στελέχη και 

προστηθέντες αυτού, ή η ΕΕΣYΠ ή το ΕΔ ή οι Σύμβουλοι και προστηθέντες αυτών 

δεν θα ευθύνονται και δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

Ενδιαφερομένων Μερών, συμπεριλαμβανομένων των Μελών των Κοινοπραξιών, 

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

στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων οποιοδήποτε σφάλμα, ή 

ανακρίβεια/ παραπλανητική δήλωση, ή παράλειψη στην παρούσα Πρόσκληση, ή 

τροποποίηση των εφαρμοστέων νόμων που θίγουν ή σχετίζονται με τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή 

αξίωση προς αποζημίωση, ή αποκατάσταση, ή προς οτιδήποτε άλλο δυνάμει της 

παρούσας Πρόσκλησης και/ή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και/ή της 

συμμετοχής του στη Διαγωνιστική Διαδικασία, και/ή τυχόν αποκλεισμού του ή μη 

κατακύρωσης του αποτελέσματος της Διαγωνιστικής Διαδικασίας σε αυτόν έναντι 

του Ταμείου και των διευθυντών, αντιπροσώπων, υπαλλήλων, στελεχών και 

προστηθέντων αυτού, ή έναντι της ΕΕΣYΠ ή του ΕΔ ή των Συμβούλων και 

προστηθέντων αυτών. Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, δεν 
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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 βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση 

ή επενδυτική πρόταση, διατυπωθείσα 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, τη 

Διαγωνιστική Διαδικασία και την Παραχώρηση.  

Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος θα αποτελούν ιδιοκτησία του Ταμείου μετά 

την υποβολή τους. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη παρέχουν στο Ταμείο το δικαίωμα να 

αναπαράγει και να γνωστοποιήσει τις υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος 

για κάθε σκοπό που σχετίζεται με 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 θεσμικών αρμοδιοτήτων των 

εκπροσώπων του, σε δικαστήριο στο πλαίσιο δίκης, ή σε οποιαδήποτε διοικητική 

ή ανεξάρτητη αρχή ή όργανο αναφορικά με την εκτέλεση των νόμιμων 

αρμοδιοτήτων τους. 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.  

Όπου το Ταμείο έχει βάσιμες υπόνοιες 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 παραβιάζει τις 

διατάξεις περί ανταγωνισμού, όπως ισχύουν, 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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Στα έγγραφα της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης, καθώς και στην 

δεσμευτική προσφορά των προσφερόντων θα περιληφθούν ειδικοί όροι 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οι οποίοι θα αναφέρονται στη ρητή δέσμευση των 

οικονομικών φορέων ότι, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα τηρήσουν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί μέσω 

διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, 

συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα X του ν. 4413/2016. 

Επίσημη γλώσσα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε 

έγγραφο του Ταμείου θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.  

Η επικοινωνία μεταξύ του Ταμείου και των Συμβούλων με τα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

8.1. Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Η παρούσα Πρόσκληση, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και γενικά κάθε Φάση της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, θα διέπεται από 

το ελληνικό δίκαιο. Ειδικότερα, εφαρμόζονται ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) οι 

κατωτέρω νόμοι και κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν:  

▪ ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 

παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

▪ Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. 

▪ ν. 3986/2011, Κεφάλαιο Α σχετικά με το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου. 

▪ ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 

8.2. Διαδικασίες προσφυγής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4413/2016 και τις διατάξεις του 

βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον 

να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
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δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΑΔΗΣΥ») κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 

ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 

πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού 

φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 

γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

8.3. Δικαιοδοσία 

Κάθε διαφορά που προκύπτει από, ή σχετίζεται με την παρούσα Πρόσκληση ή/και 

την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ή/και την Διαγωνιστική Διαδικασία θα υπάγεται 

στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας, 

κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 372 ν. 4412/2016.  
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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(-θέντα) 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) Έγγραφα που αποδεικνύουν την τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπηση του 

νομικού προσώπου από ένα ή περισσότερα άτομα (π.χ. Διευθύνοντες 

Συμβούλους, Εκτελεστικούς Διευθυντές, Διαχειριστές, Συνδιαχειριστές 

κλπ.), εκδοθέντα εντός των τριάντα (30) τελευταίων ημερών πριν από την 

υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 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 προσκομιστεί το σχετικό έγγραφο, το οποίο 

αποδεικνύει την πληρεξουσιότητα των προσώπων που υπογράφουν την 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

εκδοθέντος έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της ΕΕ, από  αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος ή μέλος του Ενδιαφερόμενου Μέρους, για κάθε 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

Ενδιαφερόμενου Μέρους (ή μέλους του Ενδιαφερόμενου Μέρους) που έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του Ενδιαφερόμενου Μέρους ή μέλους του Ενδιαφερόμενου Μέρους 

ή/και οποιουδήποτε από τα Σχετιζόμενα Πρόσωπα για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

Α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
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(ΕΕ L 300). 

Β. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται 

στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα. 

Γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 

Δ. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 

σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

Ε. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται 

με το Ν. 3691/2008 (Α`166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις 

του Ν. 2331/1995 (Α΄ 173). 

ΣΤ. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία 

ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Στην περίπτωση που απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο δεν εκδίδεται στο κράτος-μέλος ή στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα 

εγκατάστασης ή στην περίπτωση που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό στοιχεία (Α)- (ΣΤ) της παρούσας 

παραγράφου (κατ’ αναλογία της παρ. 4, του άρθρου 39 του ν. 4413/2016), 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση, εκδοθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
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υποβολή της ΕΕ ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

υπεύθυνη δήλωση του Ενδιαφερομένου Μέρους ή του Σχετιζόμενου 

Προσώπου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή χώρας εγκατάστασης, στην 

οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής του/της 

πιστοποιητικού /βεβαίωσης / δήλωσης το Ενδιαφερόμενο μέρος και/ή τα 

Σχετιζόμενα Πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για 

έναν από τους προαναφερόμενους λόγους υπό τα στοιχεία (Α) έως (ΣΤ)  

ανωτέρω (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος Β). Στην ένορκη 

βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο 

εδάφιο προσαρτάται επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασης, όπου αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

ή ότι αυτό που έχει εκδοθεί δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται υπό τα στοιχεία (Α-) – (ΣΤ) ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που τέτοιο επίσημο πιστοποιητικό, περί μη έκδοσης ποινικού 

μητρώου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου/πιστοποιητικού αρμόδιας αρχής, 

επίσης δεν εκδίδεται, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην παραπάνω ένορκη 

βεβαίωση/ υπεύθυνη δήλωση (κατά περίπτωση). 

4) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή 

πιστοποιητικά αρμόδιας φορολογικής αρχής και αρμόδιου(-ιων) φορέα(-ων) 

κοινωνικής ασφάλισης, του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας εγκατάστασης από τα οποία να προκύπτει ότι το Ενδιαφερόμενο 

Μέρος δεν έχει αθετήσει και δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, που να 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ΕΕ, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σ’ αυτά χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή της ΕΕ. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο στην περίπτωση 

που η φορολογική ή ασφαλιστική οφειλή κατά τον χρόνο υποβολής του 

Φακέλου ΕΕ είναι μικρότερη των χιλίων (1.000 €) ή για την οφειλή υπάρχει 

δεσμευτικός διακανονισμός με την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τον όρο 

5.2.β, προσκομίζεται βεβαίωση οφειλής ή βεβαίωση ύπαρξης δεσμευτικού 

διακανονισμού, αντιστοίχως, από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή. 

Στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας δεν εκδίδονται στο κράτος – μέλος ή στη χώρα 

καταγωγής ή εγκατάστασης (ανάλογα με την περίπτωση) του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους (ή μέλους του Ενδιαφερόμενου Μέρους), 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση, εκδοθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή της ΕΕ, ή, στις χώρες που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης 

βεβαίωσης, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους, ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας εγκατάστασης (ανάλογα με την περίπτωση) του νομικού προσώπου, 

στην οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης / 

δήλωσης  δεν οφείλεται από αυτό φόρος (για την περίπτωση της αδυναμίας 

έκδοσης φορολογικής ενημερότητας) ή ότι το σύνολο των 

κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών έχουν καταβληθεί από αυτό (για την 

περίπτωση της αδυναμίας έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας) 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 του 

κράτους – μέλους ή της χώρας σύστασης / εγκατάστασης (ανάλογα με την 

περίπτωση) της εταιρικής οντότητας που να πιστοποιεί ότι τα 

προαναφερόμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται στην ως άνω χώρα. Σε 

περίπτωση που τέτοια επίσημα πιστοποιητικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή επίσης δεν εκδίδονται, αυτό 

πρέπει ρητά να αναφέρεται στην ένορκη βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση 

(κατά περίπτωση). 

5) «Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας» ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένο το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή μέλος του Ενδιαφερόμενου 

Μέρους, εκδοθέν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της ΕΕ  από τo 

οποίo να προκύπτει σύμφωνα με την απαίτηση της  παρ. 5.2.1. (δ) της 

Πρόσκλησης  ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητές και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

Στην περίπτωση που το ανωτέρω αναφερόμενο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται 

στο κράτος – μέλος ή στη χώρα σύστασης/ εγκατάστασης (κατά περίπτωση) 

του Ενδιαφερόμενου Μέρους ή στην περίπτωση που το ανωτέρω 

αναφερόμενο πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.1(δ) της παρούσας Πρόσκλησης, 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση εκδοθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή της ΕΕ, ή, στις χώρες που δεν προβλέπεται έκδοση ένορκης 

βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση πιστοποιούμενη από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό 

οργανισμό σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους – μέλους ή της χώρας 

σύστασης/εγκατάστασης (ανάλογα με την περίπτωση) του Ενδιαφερόμενου 
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Μέρους στην οποία δηλώνεται ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της 

βεβαίωσης / δήλωσης το Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν βρίσκεται σε κάποια 

από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην Παράγραφο 5.2.1.(δ) της 

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 του κράτους – μέλους ή της χώρας σύστασης / εγκατάστασης (κατά 

περίπτωση) του Ενδιαφερόμενου Μέρους, που πιστοποιεί ότι το ανωτέρω 

αναφερόμενο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην ως άνω χώρα.  

6) Ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

της ΕΕ ή (αν το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή το μέλος του Ενδιαφερόμενου 

Μέρους είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση) υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου 

Εκπροσώπου του Ενδιαφερόμενου Μέρους (ή του μέλους του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους) ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 40 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4413/2016, με την οποία 

βεβαιούται/δηλώνεται από το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή το μέλος του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Β - 

Υπόδειγμα Δήλωσης 1, ότι:  

(i) Δεν συντρέχει οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 3 ν. 4413/2016 (άρθρο 30 (3) της 

Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου)· 

(ii) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητές και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

(iii) δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια 

της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4413/2016· 

(iv) δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού· 
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(v) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης ή προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχαν ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις· 

(vi) δεν έχει κριθεί ένοχο σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει 

αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες και είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών· 

(vii) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων του Ταμείου, ούτε να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα 

για το ίδιο στη Διαγωνιστική Διαδικασία ούτε να παράσχει 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις του Ταμείου που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση της σύμβασης· 

(viii) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα· 

(ix) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη λειτουργία του 

Ενδιαφερόμενου Μέρους κατά την ημερομηνία υπογραφής της 

ανωτέρω ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης (κατά 

περίπτωση) · 

(x) δεν έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης 

στην Ελλάδα ή στη χώρα σύστασης ή/και σημερινής εγκατάστασής του 

ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, με αμετάκλητη απόφαση οποιασδήποτε 

ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας ή δικαστικής αρχής και δεν έχει 

αποκλειστεί από οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης στην Ελλάδα ή στη χώρα 

σύστασης ή/και σημερινής εγκατάστασής του ή σε οποιαδήποτε άλλη 

χώρα, λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών ή/και εγγράφων ή/και 

δηλώσεων·  

(xi) όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις και Δικαιολογητικά και 

άλλα συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλονται από κοινού με την 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους έως την ημερομηνία υπογραφής της 

ανωτέρω ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης (κατά 

περίπτωση) είναι αληθή και ακριβή και δεν έχουν αποκρύψει 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τη Διαγωνιστική Διαδικασία 
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και την Παραχώρηση.  

7) Ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

της ΕΕ ή (αν το Σχετιζόμενο Πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος 

ή τρίτη χώρα όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση) υπεύθυνη δήλωση, 

υπογεγραμμένη από κάθε Σχετιζόμενο Πρόσωπο ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το Ενδιαφερόμενο Μέρος, 

σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Β -Υπόδειγμα Δήλωσης 2-.   

8) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας καταγωγής/ 

εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου Μέρους (ή μέλους του Ενδιαφερόμενου 

Μέρους), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 

προσώπου (κατά το Υπόδειγμα Δήλωσης 3 του Παραρτήματος Β’), επισήμως 

μεταφρασμένη στην ελληνική εφόσον έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, στην 

οποία δηλώνονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία της μετοχικής δομής του 

νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των φυσικών 

προσώπων που είναι οι απώτεροι πραγματικοί δικαιούχοι νομικών 

προσώπων που είναι είτε μέτοχοι του Ενδιαφερόμενου Μέρους είτε μέτοχοι 

μετόχων του Ενδιαφερομένου Μέρους κ.ο.κ.  

Εάν το Ενδιαφερόμενο μέρος είναι νομικό πρόσωπο, οι τίτλοι του οποίου 

είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή έχουν λάβει άδεια 

διαπραγμάτευσης από την αρμόδια δημόσια αρχή των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ ή στον ΟΟΣΑ και παρέχεται σχετική 

πιστοποίηση από την αρμόδια χρηματιστηριακή ή δημόσια αρχή, δεν 

απαιτείται τέτοια υπεύθυνη δήλωση. Επίσης, δεν απαιτείται τέτοια 

υπεύθυνη δήλωση όταν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι εταιρεία, τα 

δικαιώματα ψήφου της οποίας ελέγχονται από μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό 

που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων 

ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες 

αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή του Ο.Ο.Σ.Α. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος των δικαιωμάτων ψήφου 

αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας, και αν αυτή 

είναι διαφορετική του Ενδιαφερόμενου Μέρους, με πρόσθετη υπεύθυνη 
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δήλωση του τελευταίου, στην οποία αναφέρονται οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Η 

υπεύθυνη αυτή δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο 

έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου 

εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. 

1.2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Κάθε Μέλος Κοινοπραξίας, που είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να υποβάλει 

τα Δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ένορκες βεβαιώσεις / 

υπεύθυνες δηλώσεις) που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 του 

Παραρτήματος Α.   

Κάθε Μέλος Κοινοπραξίας, που είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να υποβάλει 

τα Δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, ένορκες βεβαιώσεις / 

υπεύθυνες δηλώσεις) που προβλέπονται στην κατωτέρω παράγραφο 1.3 

του Παραρτήματος Α.   

1.3. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1) Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή εθνικού δελτίου  ταυτότητας.   

2) Κάθε 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 και λοιπά Δικαιολογητικά  που αναφέρονται στην παράγραφο 

1.1 του Παραρτήματος Α (όπως προσήκει και εφαρμόζεται αναλογικά - 

mutatis mutandis). 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και στην περίπτωση Κοινοπραξιών, κάθε Μέλος 

Κοινοπραξίας πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα:  

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

οικονομικών ετών, ελεγμένα όπως απαιτείται από την ισχύουσα  νομοθεσία 
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και κανονισμούς. Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι μητρική εταιρεία, θα 

πρέπει επίσης να υποβληθούν αντίγραφα των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, με τα οποία θα 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας (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 Φορέα 

προκειμένου να πληροί τα Κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας, το 

Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις των 

τελευταίων τριών (3) ελεγμένων οικονομικών ετών του εν λόγω Τρίτου 

Φορέα. Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι θυγατρική εταιρεία που δεν 

βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα μίας Συνδεδεμένης Επιχείρησης ως 

Τρίτου Φορέα προκειμένου να πληροί τα Κριτήρια Οικονομικής Επάρκειας, 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθούν 

μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.  

Εάν η νομοθεσία του κράτους της παρούσας εγκατάστασης ενός 

Ενδιαφερομένου Μέρους δεν απαιτεί τη δημοσίευση οικονομικών 

καταστάσεων,  πρέπει να υποβληθεί από το εν λόγω Ενδιαφερόμενο Μέρος 

επιπροσθέτως με τις μη δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, μία 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται καμία 

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

παρούσα Πρόσκληση (κατά το Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Β).  

Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος που είναι εταιρία επιχειρηματικών 

συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο (fund), και, σε περίπτωση Κοινοπραξίας 

τα μέλη αυτής που είναι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό 

κεφάλαιο (fund), προς απόδειξη των απαιτούμενων στην περίπτωση της 

παρ. 5.3., δύναται να προσκομίσει βεβαίωση ή έκθεση ορκωτού ελεγκτή. 

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 λειτουργεί νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος-

μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ, θα πρέπει να προσκομισθεί πρόσφατο 

πιστοποιητικό (εκδοθέν το πολύ 30 ημέρες πριν από την υποβολή της ΕΕ) 

μιας τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος. 

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

προσκομισθεί πρόσφατο πιστοποιητικό (εκδοθέν το πολύ 30 ημέρες πριν 

από την υποβολή της ΕΕ) τράπεζας, εταιρείας διαχείρισης κινητών αξιών, 

καταπιστευματοδόχου ή άλλου νομικού προσώπου, το οποίο δύναται να 

εκδίδει νόμιμα τέτοια πιστοποιητικά και το οποίο λειτουργεί νομίμως 
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εντός τουλάχιστον ενός κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, του 

ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ. 

Σε περίπτωση που τα κεφάλαια που επικαλείται το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή 

μέλος Κοινοπραξίας είναι δυσχερώς ρευστοποιήσιμα, το Ταμείο δύναται να 

μην λάβει υπόψη τις σχετικές αποδείξεις κεφαλαίων. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τη συμμόρφωση με τα Κριτήρια 

Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (Παράγραφος 5.3.) από 

κοινού με έναν πίνακα, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει τα χρηματοοικονομικά 

δεδομένα σύμφωνα με τα Υποδείγματα Δήλωσης 5 (εφόσον αυτό 

εφαρμόζεται) και 7 του Παραρτήματος Β.   

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

H συμμόρφωση με τα Κριτήρια Τεχνικής Ικανότητας (Παράγραφος 5.4) θα 

τεκμηριωθεί και θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης. 

4. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό που απαιτείται 

κατά το παρόν Παράρτημα Α δεν εκδίδεται στην χώρα καταγωγής ή στη χώρα όπου 

είναι εγκατεστημένο το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή το Σχετιζόμενο Πρόσωπο , θα 

πρέπει να υποβληθεί αντί γι’ αυτό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του 

Ενδιαφερομένου Μέρους ή του Σχετιζόμενου Προσώπου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα  με το Υπόδειγμα 

Δήλωσης 6 του Παραρτήματος Β. 

Το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή το Σχετιζόμενο Πρόσωπο θα πρέπει επίσης να 

επιβεβαιώσει στη σχετική βεβαίωση/δήλωση τα γεγονότα που θα είχαν 

πιστοποιηθεί αν το πιστοποιητικό υπήρχε, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά του 

Παρ/τος Α ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

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

Καραγιώργη Σερβίας αρ. 6, 105 62, Αθήνα 

Ελλάδα 

 

Αγαπητοί κύριοι / Αγαπητές κυρίες 

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

νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με την επωνυμία [●] (πλήρης 

εμπορική επωνυμία), (ή δεόντως εξουσιοδοτημένος προς τούτο από το νομικό 

πρόσωπο με την εμπορική επωνυμία [●]), που έχει την καταστατική του έδρα στην 

[●] (διεύθυνση, χώρα) δηλώνω ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να 

συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία που προκηρύχθηκε με την από 

12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση 

υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αργοστολίου (εφεξής η 

«Πρόσκληση»), που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο») και υποβάλλει με το παρόν Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης.  

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 εμπορικές επωνυμίες), (ή ως δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από 

τα νομικά πρόσωπα με τις εμπορικές επωνυμίες [●]), που έχουν τις καταστατικές 

τους έδρες [●] (διεύθυνση, χώρα), δηλώνουμε ότι τα προαναφερθέντα νομικά 

πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από κοινού στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος 

και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της 

Μαρίνας Αργοστολίου (εφεξής η «Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο») και, 

έχοντας συστήσει μια Κοινοπραξία προς τούτο, υποβάλλουν με το παρόν 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης. 

Ή 

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

κοινού εκπροσώπου, δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο, των νομικών 
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προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω, δηλώνω ότι τα προαναφερθέντα νομικά 

πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από κοινού στη Διαγωνιστική 

Διαδικασία που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος 

και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της 

Μαρίνας Αργοστολίου (εφεξής η «Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο») και, 

έχοντας συστήσει μια Κοινοπραξία προς τούτο, υποβάλλουν με το παρόν 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης. 

Τα κάτωθι αναφερόμενα νομικά πρόσωπα έχουν συστήσει μια Κοινοπραξία ως 

ακολούθως: 

i) Μέλη Κοινοπραξίας: 

α) [●] (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο [●], με 

καταστατική έδρα [●] (χώρα, πόλη, οδός, ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει 

το [●] % (μερίδα συμμετοχής στην Κοινοπραξία). 

β) [●] (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο [●], με 

καταστατική έδρα [●] (χώρα, πόλη, οδός, ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει 

το [●] % (μερίδα συμμετοχής στην Κοινοπραξία). 

γ) [●] 

Σύνολο: 100% 

ii) Επικεφαλής Μέλος της Κοινοπραξίας είναι [●] (εμπορική επωνυμία), που 

κατέχει το [●]% (ίσο ή υψηλότερο του 34%) σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 4.2 της Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. την 12.09.2022 και το οποίο έχει την 

εξουσία να εκπροσωπεί την Κοινοπραξία. 

iii) Όλα τα ως άνω νομικά πρόσωπα (μέλη της Κοινοπραξίας) συμφωνούν να 

καταστούν υπεύθυνα από κοινού και εις ολόκληρον απέναντι στο Ταμείο για τη 

συμμόρφωσή τους με τους όρους της Πρόσκλησης και της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας. 

2. Οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της παρούσας Επιστολής 

και την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται επί του 

παρόντος, όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 1.1. του 

Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. την 12.09.2022. 

3. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 
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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. την 12.09.2022. 

4. [Συμπληρώνεται εφόσον απαιτείται:] Σύμφωνα με τις παραγράφους 5.5 και 5.3.  

της Πρόσκλησης, για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και για την πλήρωση των 

κριτηρίων οικονομικής επάρκειας επικαλούμαι /επικαλούμαστε την ικανότητα και 

τους χρηματοοικονομικούς πόρους της/του οικονομικού φορέα [⚫] 

[συμπληρώνονται τα στοιχεία, ονοματεπώνυμο / επωνυμία, διεύθυνση / έδρα κλπ. 

του Τρίτου Φορέα], και υποβάλλω / υποβάλλουμε τα έγγραφα που απαιτούνται 

σύμφωνα με την Πρόσκληση.  

5. Εγώ/ Εμείς διορίζουμε τον Κο/Κα [●] (πλήρες όνομα), κάτοικο [●] (πλήρης 

διεύθυνση), με τον αριθμό τηλεφώνου [●] (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με 

τον αριθμό φάξ  [●] και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [●], ως 

αντίκλητο και εκπρόσωπο επικοινωνίας (Αντίκλητος), με τον οποίο το Ταμείο και 

οι Σύμβουλοί του δύνανται να επικοινωνούν εντός των πλαισίων της αντίστοιχης 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

6.  Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα Επιστολή 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην 

Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα. 

[Τόπος – Ημερομηνία] 

[Υπογραφή] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1 

(Ενδιαφερόμενο Μέρος/Μέλος Κοινοπραξίας) 

 

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 εμπορική 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 βεβαιώνω ενόρκως / δηλώνω υπεύθυνα (σε 

περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης) σε σχέση με την 

υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την εταιρεία [●] (επωνυμία του 

Ενδιαφερομένου Μέρους) στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 

12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση 

υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αργοστολίου (εφεξής η 

«Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής: το «Ταμείο»), ότι: 

I. Η εταιρεία μας δεν έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4413/2016 (άρθρο 30 (3) της Οδηγίας 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που 

έχουν θεσπισθεί μέσω της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής 

νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου).  

II. Η εταιρεία μας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ούτε έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητές και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και που δεν καλύπτονται από το 

πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ή  σχετικό πιστοποιητικό 
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αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σύμφωνα με την απαίτηση της 

παρ. 5.2.1. δ της Πρόσκλησης.  

III. Στο πρόσωπο της εταιρείας μας δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης 

συμφερόντων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 

4413/2016. 

IV. Η εταιρεία μας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

V. Η εταιρεία μας δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της εν λόγω 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

VI. Η εταιρεία μας δεν έχει κριθεί ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  

δεν έχει αποκρύψει πληροφορίες αναφορικά με την ύπαρξη λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση αυτών των 

πληροφοριών. 

VII. Η εταιρεία μας δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ταμείου, ούτε να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα 

πλεονεκτήματα για την ίδια στη Διαγωνιστική Διαδικασία ούτε να 

παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις του Ταμείου που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση της σύμβασης.  

VIII. Η εταιρεία μας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

IX. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί σχετικά με τη λειτουργία της 

εταιρείας μας κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας υπεύθυνης 

δήλωσης. 

X. Η εταιρεία μας δεν έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης 

παραχώρησης στην Ελλάδα ή στη χώρα σύστασης ή/και σημερινής 

εγκατάστασής του ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, με αμετάκλητη απόφαση 

οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας ή δικαστικής αρχής και 

δεν έχει αποκλειστεί από οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης στην Ελλάδα ή στη χώρα σύστασης 

ή/και σημερινής εγκατάστασής του ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λόγω 

υποβολής πλαστών πιστοποιητικών ή/και εγγράφων ή/και δηλώσεων. 

XI. Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις και Δικαιολογητικά και άλλα 

συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος έως την ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης 

είναι αληθή και ακριβή και δεν έχουμε αποκρύψει οποιεσδήποτε 
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πληροφορίες σχετικές με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και την 

Παραχώρηση. 

XII. Δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης στην […..] χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση υπεύθυνης 

δήλωσης). 

XIII. Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει 

διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.  

 

 _______ (Τόπος), __________ (Ημερομηνία) 

Ο/Οι  Δηλών/Δηλούντες 

Υπό την ιδιότητα του __________________________  [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα 

 _________________________________________________________________  

[επωνυμία]  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 2 

(Σχετιζόμενα Πρόσωπα)  

 

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), ενεργώντας υπό την ιδιότητά 

μου/μας ως Σχετιζόμενου Προσώπου ή Σχετιζόμενων Προσώπων, με την παρούσα 

βεβαιώνω (-ουμε) ενόρκως / δηλώνω (-ουμε) υπεύθυνα (σε περίπτωση που δεν 

προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης) σε σχέση με την υποβολή Εκδήλωσης 

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

διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος 

και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της 

Μαρίνας Αργοστολίου (εφεξής η «Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής: το «Ταμείο»), ότι 

κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας: 

 

I. Στο πρόσωπό μου/μας δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης 

συμφερόντων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 

4413/2016. 

II. Δεν έχω/Δεν έχουμε  συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

III. Δεν έχω/Δεν έχουμε κριθεί ένοχος/ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  

δεν έχω/ έχουμε αποκρύψει πληροφορίες αναφορικά με την ύπαρξη 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και είμαι/ 

είμαστε σε θέση να προσκομίσω/ προσκομίσουμε τα απαιτούμενα 

έγγραφα προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών. 

IV. Δεν έχω / Δεν έχουμε  επιχειρήσει να επηρεάσω/ επηρεάσουμε με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ταμείου, ούτε να 

αποκτήσω/αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα  στη Διαγωνιστική Διαδικασία ούτε 

να παράσχω/ παράσχουμε παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις του Ταμείου που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της σύμβασης.  

V. Δεν έχω/ Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
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VI. Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις και Δικαιολογητικά και άλλα 

συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος έως την ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης 

είναι αληθή και ακριβή και δεν έχουμε αποκρύψει οποιεσδήποτε 

πληροφορίες σχετικές με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και την 

Παραχώρηση. 

VII. Όροι με κεφαλαία γράμματα που περιέχονται στην παρούσα έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός αν προκύπτει 

διαφορετικά από τα συμφραζόμενα. 

 

 _______ (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 εμπορική 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 ατομική μου/μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, με 

την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

από την εταιρεία [●] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του 

δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας 

Αργοστολίου (εφεξής η «Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο»), ότι: 

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

εξής:  

(Η εταιρεία πρέπει επίσης να συμπεριλάβει τις ταυτότητες των φυσικών 

προσώπων, τα οποία είναι οι απώτεροι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών 

προσώπων που είναι είτε μέτοχοι του Ενδιαφερόμενου Μέρους είτε μέτοχοι των 

μετόχων του Ενδιαφερόμενου Μέρους κ.ο.κ.)  

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Ο/Οι Δηλών/Δηλούντες 

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 εμπορική 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 ατομική μου/μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, με 

την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

από την εταιρεία [●] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του 

δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας 

Αργοστολίου (εφεξής η «Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο»),ότι: 

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων δεν απαιτείται εκ του νόμου στην [●], 

χώρα τρέχουσας εγκατάστασης της εταιρείας μας. 

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Ο/Οι  Δηλών/Δηλούντες 

Υπό την ιδιότητα του __________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα 

 _________________________________________________________________  

[επωνυμία] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 5 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 

ΠΡΟΣ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ 

Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα [●] του [●] (όνομα και επώνυμο πατρός) και της [●] 

(όνομα και επώνυμο μητρός), κάτοχος  του [●] (χώρα) Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν 

[●] που εκδόθηκε από [●] (η εκδούσα αρχή), την [●] (ημερομηνία έκδοσης), [●] 

υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. [●] (Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) την [●] 

(Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος [●] (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), 

{και στην περίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος 

εκπρόσωπος εταιρίας}, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας [●] [στην 

περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας είναι περισσότεροι του ενός, 

θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα 

υπογράψουν], με ατομική μου/μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, με 

την παρούσα δηλώνω/-ουμε σε σχέση με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

από την εταιρεία [●] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του 

δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας 

Αργοστολίου (εφεξής η «Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής: το «Ταμείο»), ότι: 

(i) Η εταιρία [●] (η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική ικανότητα στο Ενδιαφερόμενο Μέρος / σε μέλος Ένωσης 

Προσώπων ή Κοινοπραξίας), την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, δεσμεύεται να θέσει 

όλους τους αναγκαίους πόρους (οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς) στη 

διάθεση του [●] (εταιρική επωνυμία του Ενδιαφερόμενου Μέρους / του μέλους 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων), καθ΄ όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής 

Διαδικασίας και, στην περίπτωση που ήθελε αναδειχθεί Προτιμητέος Επενδυτής, 

στον παραχωρησιούχο για όλη  τη διάρκεια της Σύμβασης παραχώρησης (όπως 

ειδικότερα θα προβλέπεται σε αυτή). 

(ii) Η εταιρία [●] (η επωνυμία  της εταιρείας που θα παρέχει την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική ικανότητα στο Ενδιαφερόμενο Μέρος / σε μέλος της Ένωσης 

Προσώπων ή Κοινοπραξίας), την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, θα υπέχει έναντι του 

Ταμείου από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη με το ως άνω Ενδιαφερόμενο 

Μέρος σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στην παρ.  

5.5 της ανωτέρω Πρόσκλησης. 

(iii) Η εταιρία [●] (η επωνυμία  της εταιρίας που θα παρέχει την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική ικανότητα στο Ενδιαφερόμενο Μέρος / σε μέλος της Ένωσης 

Προσώπων ή της Κοινοπραξίας), την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, δεν θα παράσχει 
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κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τους ίδιους πόρους και ικανότητες σε άλλον 

οικονομικό φορέα ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους αυτούς η ίδια για 

τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία.  

(iν) Η εταιρία [●] (η επωνυμία  της εταιρίας που θα παρέχει την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική ικανότητα στο Ενδιαφερόμενο Μέρος / σε μέλος της Ένωσης 

Προσώπων ή της Κοινοπραξίας) την οποία εκπροσωπώ/-ούμε, σε περίπτωση 

απώλειας ή δραστικού περιορισμού των ως άνω πόρων και ικανοτήτων για το 

χρονικό διάστημα της διάθεσης αυτών, δεσμεύεται να ειδοποιήσει άμεσα το 

Ταμείο. 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται εδώ με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την έννοια 

που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση. 

[Τόπος]                    , [Ημερομηνία]                        

Ο/Οι Δηλών/ Δηλούντες 

[Υπογραφή/-ές] 
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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 εμπορική 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 ατομική μου/μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, με 

την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

από την εταιρεία [●] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του 

δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας 

Αργοστολίου (εφεξής η «Πρόσκληση») που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο») , ότι: 

το [●] (περιγραφή του εγγράφου που απαιτείται βάσει της Πρόσκλησης) δεν 

μπορεί να εκδοθεί στην [●], χώρα της σύστασης, και/ή στη [●], 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)  

(εφόσον εφαρμόζεται) 

Ένορκη βεβαίωση δεν προβλέπεται στην [●] (χώρα σύστασης), ή/και στην [●] 

(χώρα τρέχουσας εγκατάστασης της εταιρείας). 

 _______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

Ο/Οι  Δηλών/Δηλούντες 

Υπό την ιδιότητα του __________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα 
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 ____________________________________________ 

[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 εμπορική 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 ατομική μου/μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, με 

την παρούσα δηλώνω(-ουμε) σε σχέση με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

από την εταιρεία [●] (επωνυμία του Ενδιαφερομένου Μέρους) στο διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του 

δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας 

Αργοστολίου(εφεξής η «Πρόσκληση»), που εκδόθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο») ότι: 

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

Χρηματοοικονομικής Ικανότητας της παραγράφου 5.3 της Πρόσκλησης ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (κατά μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (€) 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

(€) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

(3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

(κατά μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (€) 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ (€) 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ 
ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 (1) (2) (3) (4) 

Μέλος Κοινοπραξίας A     

Μέλος Κοινοπραξίας B     

Μέλος Κοινοπραξίας Γ     

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
Ή ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

    

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους τύπους υπολογισμών για την αξιολόγηση των Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής Ικανότητας στην περίπτωση Κοινοπραξιών 

που αποτελούνται από εταιρίες και ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών:    
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Απαίτηση ελάχιστης σταθμισμένης καθαρής 

θέσης για εταιρίες / φυσικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν ως  Μέλη Κοινοπραξίας (5) 

= € 3.000.000,00 x Στήλη (3) Σύνολο 

Απαίτηση ελάχιστου μεγέθους σταθμισμένων 

Συνολικών Κεφαλαίων για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (6) 

= € 3.000.000,00 x Στήλη (4) Σύνολο 

Σταθμισμένη Καθαρή Θέση εταιριών / φυσικών 

προσώπων που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (7) 

Σύνολο σταθμισμένου μέσου όρου καθαρής 

θέσης 

= Σ[(1) x (3)] 

Σταθμισμένα Συνολικά Κεφάλαια για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια 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) (5) ≤ (7) και 

(β) (6) ≤ (8).
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 ______ (τόπος), __________ (ημερομηνία) 

O/Οι  Δηλών/Δηλούντες 

Υπό την ιδιότητα του __________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα 

 ________________________________________________________________  

[επωνυμία] 

 

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 χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις θα κατισχύουν του ανωτέρω πίνακα.   

Τα Κριτήρια Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για Κοινοπραξίες θα πληρούνται σε 

μεσοσταθμική βάση, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5.3 της Πρόσκλησης και σύμφωνα με 

τον πίνακα ανωτέρω.  

Αριθμητικό παράδειγμα συμπλήρωσης πινάκων για Νομικό πρόσωπο (που δεν είναι εταιρία 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο) /Φυσικό πρόσωπο: 

Έστω μία κοινοπραξία των εταιριών ΑΑΑ και ΒΒΒ με ποσοστό συμμετοχής 60% και 40% αντίστοιχα. 

 

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ΑΑΑ, έχει Καθαρή Θέση τα τελευταία έτη: 

2018: 4.000.000,00 € 

2019: 4.500.000,00 € 

2020: 5.000.000,00 € 

 

Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: 
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Το νομικό πρόσωπο ΒΒΒ έχει μέσο όρο Καθαρής Θέσης € 5.000.000,00. Ενδεικτικά συμπληρώνεται 

ο παρακάτω πίνακας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (κατά 

μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
(€) 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ (€) 

ΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ: 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ 

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

 (1) (2) (3) (4) 

AAA € 4.500.000,00 - 60% - 
 

BBB € 5.000.000,00 - 40% - 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (κατά μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (€) 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

(€) 

ΑΑΑ € 4.500.000,00 - 
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ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ή 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

€ 4.700.000,00 100% - 

 

Ο σταθμισμένος μέσος όρος Καθαρής Θέσης της κοινοπραξίας υπολογίζεται: 

 € 4.500.000,00 x 0,6 + € 5.000.000,00 x 0,4 = € 4.700.000,00 

Απαίτηση ελάχιστης σταθμισμένης καθαρής 

θέσης για εταιρίες / φυσικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν ως  Μέλη Κοινοπραξίας (5)   

= € 3.000.000,00  

Απαίτηση ελάχιστου μεγέθους σταθμισμένων 

Συνολικών Κεφαλαίων για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (6) 

= € 3.000.000,00 x  Στήλη (4) Σύνολο 

(Δεν έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα) 

Σταθμισμένη Καθαρή Θέση εταιριών / φυσικών 

προσώπων που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (7) 

Σύνολο σταθμισμένου μέσου όρου καθαρής 

θέσης 

= € 4.700.000,00 

Σταθμισμένα Συνολικά Κεφάλαια για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (8) 

Σύνολο σταθμισμένου μέσου μεγέθους 

Συνολικών Κεφαλαίων  

= Σ[(2) x (4)] 

(Δεν έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα) 

Η Κοινοπραξία πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας εφόσον (5) ≤ (7)  

(€ 3.000.000,00 ≤ € 4.700.000,00) 
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Αριθμητικό παράδειγμα συμπλήρωσης πινάκων για εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών ή 

επενδυτικό κεφάλαιο: 

Έστω μία κοινοπραξία των επενδυτικών κεφαλαίων ΓΓΓ και ΔΔΔ με ποσοστό συμμετοχής 60% και 40% 

αντίστοιχα. 

Το επενδυτικό κεφάλαιο με την επωνυμία ΓΓΓ έχει Συνολικά Κεφάλαια ύψους € 12.000.000,00.  

 

Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το επενδυτικό κεφάλαιο ΔΔΔ έχει Συνολικά Κεφάλαια ύψους 3.000.000,00. Ενδεικτικά 

συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (κατά 

μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ (€) 

ΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ: 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ 

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (κατά μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (€) 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

(€) 

ΓΓΓ - € 12.000.000,00 
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ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
(€) 

 (1) (2) (3) (4) 

ΓΓΓ - € 12.000.000,00 - 60% 
 

ΔΔΔ - € 3.000.000,00  40% 
 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  Ή 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

- € 8.400.000,00 - 100% 

Ο σταθμισμένος μέσος όρος Συνολικών Κεφαλαίων της κοινοπραξίας υπολογίζεται: 

€ 12.000.000,00 x 0,6 + € 3.000.000,00 x 0,4 = € 8.400.000,00 

Απαίτηση ελάχιστης σταθμισμένης καθαρής 

θέσης για εταιρίες / φυσικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν ως  Μέλη Κοινοπραξίας (5)   

= € 3.000.000,00 x Στήλη  (3) Σύνολο   

(Δεν έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα) 

Απαίτηση ελάχιστου μεγέθους σταθμισμένων 

Συνολικών Κεφαλαίων για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (6) 

= € 3.000.000,00 

Σταθμισμένα Συνολικά Κεφάλαια εταιριών / 

φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (7) 

Σύνολο σταθμισμένου μέσου όρου καθαρής 

θέσης = Σ[(1) x (3)] 

(Δεν έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα) 

Σταθμισμένα Συνολικά Κεφάλαια για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (8) 

= € 8.400.000,00 

 

Η Κοινοπραξία πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας εφόσον (6) ≤ (8)  

(€ 3.000.000,00 ≤ € 8.400.000,00) 
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Αριθμητικό παράδειγμα συμπλήρωσης πινάκων για Κοινοπραξία εταιρείας επιχειρηματικών 

συμμετοχών και νομικού προσώπου: 

Έστω μία κοινοπραξία ενός νομικού προσώπου ΑΑΑ και ενός επενδυτικού κεφαλαίου ή εταιρείας 

επιχειρηματικών συμμετοχών ΓΓΓ με ποσοστό συμμετοχής 60% και 40% αντίστοιχα. 

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ΑΑΑ, έχει Καθαρή Θέση τα τελευταία έτη: 

2018: 4.000.000,00 € 

2019: 4.500.000,00 € 

2020: 5.000.000,00 € 

Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το επενδυτικό κεφάλαιο ΓΓΓ έχει Συνολικά Κεφάλαια ύψους € 5.000.000,00. Ενδεικτικά 

συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (κατά 

μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ (€) 

ΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΑ/ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ: 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ 

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (κατά μέσο όρο) (€) 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (€) 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

(€) 

ΑΑΑ € 4.500.000,00 - 
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ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ:  

ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
(€) 

 (1) (2) (3) (4) 

ΑΑΑ € 4.500.000,00 - 60% - 
 

ΓΓΓ - € 5.000.000,00 - 40% 
 

 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ή 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

€ 2.700.000,00 € 2.000.000,00 60% 40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
€ 4.700.000,00 100% 

Ο σταθμισμένος μέσος όρος Συνολικών Κεφαλαίων της κοινοπραξίας υπολογίζεται: 

€ 4.500.000,00 x 0,6 + € 5.000.000,00 x 0,4 = € 4.700.000,00 

Απαίτηση ελάχιστης σταθμισμένης καθαρής 

θέσης για νομικά / φυσικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν ως  Μέλη Κοινοπραξίας (5)   

= € 3.000.000,00 x 60% = € 1.800.000,00   

Απαίτηση ελάχιστου μεγέθους σταθμισμένων 

Συνολικών Κεφαλαίων για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (6) 

= € 3.000.000,00 x 40% = € 1.200.000,00 
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Σταθμισμένη Καθαρή Θέση νομικών / φυσικών 

προσώπων που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (7) 

Σύνολο σταθμισμένου μέσου όρου καθαρής 

θέσης 

= € 4.500.000,00 x 60% = € 2.700.000,00 

Σταθμισμένα Συνολικά Κεφάλαια για εταιρίες 

επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικά 

κεφάλαια που συμμετέχουν ως Μέλη 

Κοινοπραξίας (8) 

= € 5.000.000,00 x 40% = € 2.000.000,00 

 

Η Κοινοπραξία πληροί τα Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Ικανότητας εφόσον:  

(α) (5) ≤ (7) (€1.800.000,00 ≤ €2.700.000,00) και 

(β) (6) ≤ (8) (€1.200.000,00 ≤ €2.000.000,00). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το Ταμείο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την έννοια της Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του Νόμου 4624/2019, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των 

φυσικών προσώπων, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και η 

επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.  

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δύναται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία 

συμπεριλαμβάνεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλεται στο Ταμείο στο πλαίσιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5 της παρούσας Πρόσκλησης.  

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η υλοποίηση της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ο έλεγχός της, η διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ταμείου σύμφωνα 

με τη νομοθεσία, η ασφάλεια και η προστασία των συναλλαγών εν γένει, η εκπλήρωση των νομικών 

υποχρεώσεων του Ταμείου, καθώς και η πρόληψη απάτης κατά του Ταμείου. Στο πλαίσιο τούτο, η 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του έργου δημοσίου 

συμφέροντος που έχει ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του 

ΤΑΙΠΕΔ. Τέλος, τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν επίσης από το Ταμείο 

προκειμένου να ενημερώσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος αναφορικά με την αξιολόγηση της 

υποβληθείσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας δύναται να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη στα οποία το Ταμείο αναθέτει 

την εκτέλεση συγκεκριμένης εντολής (ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία), δηλαδή στους 

Συμβούλους του και όλους τους συμβούλους που θα διοριστούν από το Ταμείο για την υλοποίηση 

της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Συναλλαγής, καθώς και, ενδεχομένως, στον πάροχο 

υπηρεσιών της Εικονικής Αίθουσας Τεκμηρίωσης, οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπόκεινται σε έλεγχο αναφορικά με την τήρηση 

των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, καθώς και στην ΕΕΣΥΠ και στους δημόσιους φορείς και στις 

δικαστικές αρχές στο πλαίσιο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους.  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας δύνανται να διατηρηθούν για χρονική περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχής 

γενομένης από την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Μετά τη λήξη της 

ανωτέρω χρονικής περιόδου, τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η διατήρησή 

τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο 

νόμο, κανονιστική διάταξη ή κανονισμό ή από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστικό, κυβερνητικό, 

εποπτικό ή ρυθμιστικό φορέα. 

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, τα φυσικά πρόσωπα έχουν 

τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων: (α) 

πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) 

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της 
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εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης και κατάρτιση προφίλ και (στ) φορητότητας 

των δεδομένων. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή για οποιοδήποτε άλλο σχετικό αίτημα, 

τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να απευθύνονται στο Ταμείο εγγράφως (διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@hraf.gr). Το Ταμείο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να 

αποκριθεί στα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και 

όχι αργότερα από ένα (1) μήνα κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες 

κατ’ ανώτατο όριο, εάν το αίτημα είναι περίπλοκο ή υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων, 

ενημερώνοντας το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός 

από την παραλαβή του αιτήματος. Το Ταμείο δύναται να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει 

αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την 

Ελληνική και / ή την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικότερα, το Ταμείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί το 

αίτημα για διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων φυσικού προσώπου, εάν η διατήρησή τους είναι 

αναγκαία για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση έργου δημοσίου 

συμφέροντος, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για τη θεμελίωση, άσκηση 

ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή αξιώσεων τρίτου μέρους. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 

δεν απαλλάσσει τους Ενδιαφερόμενους από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμμετοχή 

τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία.  

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Ελληνική Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν στην 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τα μέσα 

υποβολής καταγγελίας, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες στον ιστότοπο της ΑΠΔΠΧ 

(www.dpa.gr).  

Το Ταμείο έχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, την ασφάλεια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και 

την προστασία των εν λόγω δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 

αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση από οποιονδήποτε, καθώς και από οποιαδήποτε 

άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας.  

Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με το ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό 

και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πρέπει να 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). Πιο 

συγκεκριμένα, με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη δηλώνουν ότι 

έχει θεμελιωθεί η νομική βάση για τη μεταφορά και την παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων 

που παρέχονται στο Ταμείο στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ότι έχουν ενημερωθεί 

προσηκόντως όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται στο Ταμείο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
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