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Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2022 

 

Προς:  Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την 

παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αργοστολίου  

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν τα Ενδιαφερόμενα 

Μέρη και αφορούν την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος 

και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αργοστολίου. 

 

Σχετικά: Η από 12.09.2022 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011255130  2022-09-16, EE S 2022/S 179-508044) 

 Αριθμός Διορθωτικής Προκήρυξης (Corrigendum) στην ΕΕ: 2022/S 220-

633578  

ΑΔΑΜ Τροποποίησης Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011606610 

 

Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 25.11.2022 σχετικά 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 («η Πρόσκληση»), 

παρέχονται οι διευκρινίσεις που γνωστοποιούνται με το παρόν έγγραφο. 

Γίνεται μνεία ότι, εκτός αν άλλως συνάγεται από το παρόν έγγραφο, οι όροι που 

εμφανίζονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα στις απαντήσεις του Ταμείου, έχουν το 

νόημα που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση. 

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής και άλλων ερωτημάτων, θα εκδοθούν 

συμπληρωματικές διευκρινίσεις σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 της Πρόσκλησης. 

Οι παρούσες διευκρινίσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

(www.hradf.com), κοινοποιούνται στα Ενδιαφερόμενα Μέρη και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης. Οι παρούσες διευκρινίσεις 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. 
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# 
Παραπομπή 
Πρόσκλησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

5 Παρ/μα Α, 
Ενότητα 4,  

Παρ/μα Β 
Υπόδειγμα 
Δήλωσης6 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί να συνταχθεί μία ένορκη βεβαίωση, (σύμφωνα με το σημείο 4. 
της σελ. 45 και το Υπόδειγμα δήλωσης 6) που θα συμπεριλαμβάνει την 
αδυναμία έκδοσης δύο ή παραπάνω πιστοποιητικών στη χώρα 
σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας και την ακόλουθη δήλωση των 
δύο ή περισσοτέρων γεγονότων που θα είχαν πιστοποιηθεί εάν υπήρχε 
το πιστοποιητικό όπως απαιτείται στην Πρόσκληση; Ή πρέπει να γίνει 
μια ξεχωριστή ένορκη για το κάθε πιστοποιητικό που δεν δύναται να 
εκδοθεί;  

 

Αρκεί να συνταχθεί μία ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
Δήλωσης 6 του Παρ/τος Β της Πρόσκλησης που θα συμπεριλαμβάνει την 
αδυναμία έκδοσης δύο ή παραπάνω πιστοποιητικών στη χώρα σύστασης 
και λειτουργίας της εταιρείας και την ακόλουθη δήλωση των δύο ή 
περισσοτέρων γεγονότων που θα είχαν πιστοποιηθεί εάν υπήρχε το 
πιστοποιητικό όπως απαιτείται στην Πρόσκληση. 

  


