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              Αθήνα, 26 Οκτωβρίου2022 

 

Σε συνέχεια ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από Ενδιαφερόμενα Μέρη σχετικά με την από 18.11.2021 «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για 

την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας 

Πύλου», όπως τροποποιήθηκε με την από 22.09.2022 Τροποποίηση αυτής ( η «Πρόσκληση»), το ΤΑΙΠΕΔ παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  
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Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν σύμφωνα με τον όρο 5.4.2. της 

Πρόσκλησης όπου ορίζεται ότι ο Υποψήφιος και το Τρίτο Μέρος θα 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την καλή εκτέλεση της  Σύμβασης, 

σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στη Σύμβαση. νοείται ότι 

θα είναι από κοινού υπεύθυνοι τεχνικά ή οικονομικά ή  τεχνικά και 

οικονομικά ή μόνον τεχνικά (όπως λογικά τεκμαίρεται από τις 

αναφορές ολόκληρου του άρθρου 5.4 Κριτήρια Τεχνικής 

Ικανότητας) 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 10 της Πρόσκλησης, το Τρίτο Μέρος 

υποχρεούται να δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι: 

(α) θα θέσει άνευ όρων όλους τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους 

και το ανθρώπινο δυναμικό στη διάθεση του οικονομικού φορέα-

προσφέροντος έως την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, 

καθώς και για όλη τη διάρκεια της Παραχώρησης, ήτοι 40 έτη κατ’ 

ελάχιστο ή για όσο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης Παραχώρησης απαιτηθεί από την Πρόσκληση και/ή τη 

Σύμβαση Παραχώρησης και/ή από τα λοιπά έγγραφα που ο 



 

 
     

οικονομικός φορέας-παραχωρησιούχος θα υπογράψει στα 

πλαίσια της παραχώρησης , και  

(β) θα αναλάβει την ευθύνη απέναντι στο Ταμείο και απέναντι στο 

Δημόσιο, σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην παράγραφο 5.4. της Πρόσκλησης, στην οποία 

καθορίζονται τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας και όχι και τα 

οικονομικής επάρκειας.  

Ενόψει των ανωτέρω, επιβεβαιώνεται ότι το Τρίτο Μέρος, το 

οποίο προσφέρει την τεχνική επάρκεια, ευθύνεται για την καλή 

εκτέλεση της Σύμβασης κατά το αντίστοιχο μέρος.  

Οι όροι που δεν ορίζονται στο παρόν θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο αυτού του εγγράφου καθώς και 

της Πρόσκλησης διατίθεται στον επίσημο ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com. 
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