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ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022 

Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών 

λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της 

Μαρίνας Αργοστολίου, με ημερομηνία  12 Σεπτεμβρίου 2022 (η «Πρόσκληση»), το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (το «ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει, ότι παρατείνεται η προθεσμία που 

ορίζεται στην παράγραφο 3.2 της Πρόσκλησης, με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2022 (η «Καταληκτική 

Ημερομηνία Υποβολής»)  σχετικά με την υποβολή έγγραφης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορίζεται νέα 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής η  16η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και έως 17:00 ώρα 

Ελλάδος. 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή 

διευκρινίσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της Πρόσκλησης μέχρι την 2η  

Δεκεμβρίου 2022. 

Διευκρινίζεται ότι θα γίνουν αποδεκτά από το Ταμείο όσα Δικαιολογητικά φέρουν ημερομηνίες έκδοσης 

εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) τελευταίων ημερών ή/και τριών (3) μηνών από την 

προηγουμένως ορισθείσα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής (16 Νοεμβρίου 2022) οπότε και στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί στις ένορκες βεβαιώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις των 

Υποδειγμάτων Δήλωσης 1 περιπτ. (xi) και 2 περιπτ. (vi) αντίστοιχα του Παραρτήματος Β η ακόλουθη 

διατύπωση: 

 «Όλες οι πληροφορίες, καταστάσεις, δηλώσεις, και Δικαιολογητικά και άλλα συνοδευτικά έγγραφα, που 

έχουμε υποβάλει από κοινού με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας έως την ημερομηνία υπογραφής της 

ανωτέρω ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης (κατά περίπτωση), είναι αληθή, έγκυρα και ακριβή 

και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν έχουμε αποκρύψει 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και την Παραχώρηση σύμφωνα με 

τις διατάξεις της Πρόσκλησης». 





Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.  

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια που τους δίνεται στην 

Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και του παρόντος είναι διαθέσιμα στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com. 
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