
Σελίδα 1 από 5 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 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 02.12.2022 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. 

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. 



  
 
 
 

Σελίδα 2 από 5 

 

# 
Παραπομπή 
Πρόσκλησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

6 Παρ. 5.2.1. (α) 

Παρ/μα Α, 
Ενότητα 1, 
παρ.1.1.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου σύμφωνα με το Παράρτημα Α 1.1.3 
για ελληνικές ανώνυμες εταιρίες πρέπει να υποβληθεί 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 ή αρκεί να υποβληθεί για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α 1.1.3 το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
πρέπει να υποβληθεί 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. 
Για ελληνική ανώνυμη εταιρεία η υποβολή για το Δ/ντα Σύμβουλο και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση είναι επαρκής υπό 
την επιφύλαξη ότι δεν έχει συγκροτηθεί άλλο όργανο με εξουσία 
εκπροσώπησης ή διαχείρισης, όπως π.χ. η Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρ. 
87 παρ.  4 ν. 4548/2018). 
Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και/ή πρόσθετη 
πληροφόρηση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της Πρόσκλησης. 

7 Παρ. 5.2.1. (δ) 

& 

Παρ/μα Α, 
Ενότητα 1, 
παρ.1.1.(5) 

& 

Παρ/μα Β 

Υπόδειγμα 
Δήλωσης 1 (ΙΙ) 

Το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που εκδίδεται στην 
Ελλάδα επαρκεί ή χρειάζεται και η ένορκη βεβαίωση ότι 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)? 
 

Παραπέμπουμε στις διατάξεις της παρ. 5.2.1. (δ) και Παρ/μα Α, Ενότητα 
1, παρ.1.1.(5) της Πρόσκλησης σύμφωνα με τις οποίες προσκομίζεται 
«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. 
Η ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του Παρ/τος Β της 
Πρόσκλησης όπως αναφέρεται στην παρ.1.1.(5) της Ενότητας 1 του 
Παρ/τος υποβάλλεται 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 



  
 
 
 

Σελίδα 3 από 5 

 

# 
Παραπομπή 
Πρόσκλησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.1(δ) της 
Πρόσκλησης. 
Ανεξαρτήτως αυτών παραμένει η υποχρέωση του Ενδιαφερόμενου 
Μέρους  στην ένορκη βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) που θα συνταχθεί 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δήλωσης 1 του Παρ/τος Β, να βεβαιώσει 
ενόρκως ή να δηλώσει υπεύθυνα τη μη συνδρομή των καταστάσεων της 
παρ. 5.2.1. (δ) της Πρόσκλησης (βλ. σχετ. Υπόδειγμα Δήλωσης 1 Παρ/τος 
Β, περιπτ. ΙΙ). 
 

8 Παρ. 5.4. (Γ) & 

Παρ. 5.5. 

Τα στοιχεία με τα οποία το Ενδιαφερόμενο Μέρος οφείλει να αποδείξει 
στο Ταμείο ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους από 
τον Τρίτο Φορέα, που παρέχει τις σχετικές ικανότητες (Τεχνική 
Ικανότητα), καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της (π.χ. σχετική απόφαση Δ.Σ., Σύμβαση, κλπ.), θα 
πρέπει να υποβληθούν και αυτά στη Β’ Φάση, όπως η σχετική 
δέσμευση-υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω Τρίτου Φορέα για την οποία 
προβλέπεται ρητά ότι θα υποβληθεί στη Β’ Φάση,  ή με την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος στη Φάση Α’ της Διαγωνιστικής Διαδικασίας? 
 

Τα στοιχεία με τα οποία το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα αποδείξει στο 
Ταμείο ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους από τον 
Τρίτο Φορέα, που θα παρέχει τη ζητούμενη Τεχνική Ικανότητα, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της Σύμβασης για την υλοποίηση του αντικειμένου της (π.χ. 
σχετική απόφαση Δ.Σ., Σύμβαση, κλπ.), θα υποβληθούν στη Β’ Φάση μαζί 
με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση-δέσμευση  του Τρίτου Φορέα. 

9 Παρ.5.5.  
Παρακαλώ να επιβεβαιωθεί ότι τα δικαιολογητικά προσωπικής 
κατάστασης για τον Τρίτο Φορέα που παρέχει τις σχετικές Ικανότητες 
θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα δικαιολογητικά της Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος στη Φάση Α’ της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ή μπορούν 
να υποβληθούν στη φάση Β’ της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 
 

Τα Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης της παρ. 5.2. της 
Πρόσκλησης για τον Τρίτο Φορέα που παρέχει οικονομική και 
χρηματοπιστωτική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να 
υποβληθούν στην παρούσα Α΄Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Κατ’ 
εξαίρεση τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά τη Β΄Φάση της 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας από τον Τρίτο  Φορέα που θα παρέχει τεχνική 
ικανότητα στον Προεπιλεγέντα Επενδυτή. 



  
 
 
 

Σελίδα 4 από 5 

 

# 
Παραπομπή 
Πρόσκλησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

10 Παρ. 4.4. 
Άρθρο 4.4. Μεταβολές στη σύνθεση των Ενδιαφερομένων Μερών 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι: «Κατά πόσο ένα μέλος μιας Κ/ξιας (όχι το 
επικεφαλής μέλος) κατά την πορείας της διαγωνιστικής διαδικασίας 
της Β Φάσης – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, μπορεί να 
αποχωρήσει από την εν λόγω Κξια, και να συμμετάσχει στην 
διαδικασία της Β φάσης Υποβολής προσφοράς, είτε ως νέο 
εισερχόμενο μέλος μίας ήδη προεπιλεγμένης Κ/ξιας είτε ως 
μεμονωμένο Ενδιαφερόμενος Μέρος, καλύπτοντας βέβαια όλες τις 
απαιτήσεις του άρθρου 4 και όλα τα Κριτήρια Προεπιλογής που 
καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος». 
 

Παραπέμπουμε στις διατυπώσεις της παρ. 4.4. της Πρόσκλησης σύμφωνα 
με την οποία τυχόν μεταβολές στη σύνθεση μιας Κοινοπραξίας καθώς και 
τυχόν υπόδειξη ή αντικατάσταση του Τρίτου Φορέα στις ικανότητες του 
οποίου ενδεχομένως στηρίζεται Ενδιαφερόμενο Μέρος επιτρέπονται 
μόνο μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της Φάσης Α’ της 
Διαγωνιστικής Διαδικασίας και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που 
συνοψίζονται στην παρ. 4.4. και θα καθοριστούν με περισσότερες 
λεπτομέρειες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 

11 Παρ/μα Α, 
Ενότητα 1, 
παρ.1.1.(8) 

& 

Παρ/μα Β 

Υπόδειγμα 
Δήλωσης 3 

Στη σελίδα 42 της Πρόσκλησης προβλέπεται: "[...] 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 [...]". 
 
Στη σελίδα 54 της Πρόσκλησης και στο Υπόδειγμα Δήλωσης 3 
προβλέπεται: 
"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". 
 
Η χρήση πληθυντικού αριθμού (ταυτότητες) στη δεύτερη περίπτωση 
προκαλεί σύγχυση αναφορικά με το περιεχόμενο της σχετικής 
υποχρέωσης, καθώς δημιουργείται η εντύπωση ότι απαιτείται η 

Δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας 
ή διαβατηρίων προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα που είναι απώτεροι 
πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων. 
 
Η αναφορά «ταυτότητες» στο Υπόδειγμα Δήλωσης 3 του Παρ/τος Β , έχει 
την αυτή έννοια που αποδίδεται στην παρ. 1.1. (8) της Ενότητας 1 του 
Παρ/τος Α, στην λέξη «ταυτότητα» στον ενικό αριθμό και αποσκοπεί στο 
να καταστεί γνωστή η ταυτότητα 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. 
 
Για κάθε φυσικό πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, πρέπει να δηλωθούν τα 
ακόλουθα στοιχεία : 
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπηκοότητα, αριθμός δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου, δ/νση κατοικίας. 
 
 



  
 
 
 

Σελίδα 5 από 5 

 

# 
Παραπομπή 
Πρόσκλησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

υποβολή αντιγράφων των δελτίων ταυτότητας των φυσικών 
προσώπων. 
 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της σχετικής 
υποχρέωσης:  
Απαιτείται πράγματι η υποβολή αντιγράφων δελτίων ταυτότητας και 
αν ναι, απλών ή επικυρωμένων? 
Αν δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων δελτίων ταυτότητας 
(ορθότερο κατά τη γνώμη μας υπό το πρίσμα του νομικού πλαισίου για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της αρχής της 
ελαχιστοποίησης), παρακαλούμε να διευκρινιστεί επακριβώς ποια 
είναι τα στοιχεία ταυτότητας που πρέπει να συμπεριληφθούν για κάθε 
φυσικό πρόσωπο. 
 

 

 

  


