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1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση 

υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς, με ημερομηνία  

22.01.2021 (η «Πρόσκληση»), τροποποιείται σύμφωνα με το παρόν έγγραφο. 

1. Τροποποίηση της παραγράφου 3.2 («Φάση Α’ - Προεπιλογή») της 

Πρόσκλησης. 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.2 της Πρόσκλησης, τροποποιείται, 

αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής: 

− «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 ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να υποβληθεί κατά την 

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (η “Ημερομηνία Υποβολής”) 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”.» 

2. Ισχύς της Πρόσκλησης 

2.1. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω τροποποιήσεων, η από 22.01.2021 

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί, 
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ισχύει πλήρως κατά το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που 

περιλαμβάνονται σε αυτήν. 

2.2. Το Ταμείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του για τυχόν περαιτέρω 

τροποποιήσεις όρων της Πρόσκλησης, που τυχόν κριθούν σκόπιμες ή 

αναγκαίες, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του Ταμείου. 

2.3. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την ίδια 

έννοια που τους δίνεται στην Πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο της 

Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ: 

www.hradf.com. 

 

Αρ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 018-042914 

ΑΔΑΜ Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008056613 
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