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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

«ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ.» 

(απιθμόρ Γ.Δ.ΜΗ. 239301000 | ΑΦΜ 094004293) 

Η ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ ΤΠΑΥΘΔΙ ΣΗΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

(ΑΡΘΡΑ 68ΔΠ. ΣΟΤ Ν. 4307/2014) 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη: 

1. Γπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκφλ 725/08.03.2018 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

(Δθνπζία Γηθαηνδνζία) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Ναππεγεία Α.Δ» (εθεμήο, ε 

«ΔΝΑΔ») ππήρζε ζηελ δηαδηθαζία εηδηθήο δηαρείξηζεο ησλ άξζξσλ 68επ. ηνπ λ. 4307/2014. Με 

ηελ ίδηα απφθαζε δηνξίζζεθε εηδηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο ν Κσλζηαληίλνο Μαξγαξίηεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 4307/2014.  

 

2. Η σο άλσ απφθαζε δεκνζηεχζεθε λνκίκσο ζε πεξίιεςε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(Γ.Δ.ΜΗ.) ζηηο 09.03.2018, κε Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξηζεο (ΚΑΚ) 1345215, δπλάκεη ηεο 

ζρεηηθήο ππ’ αξηζ. πξση. 2283/09.03.2018 αλαθνίλσζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 71 παξ. 4 ηνπ λ. 4307/2014. 

 

3. Ήδε, κε ηελ απφ 2270/2019 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, δηεηάρζε ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ σο άλσ εηδηθνχ δηαρεηξηζηή (θαη ήδε απνβηψζαληνο) θαη ν νξηζκφο ηνπ 

Υξηζηφδνπινπ εθέξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ σο εηδηθνχ δηαρεηξηζηή (εθεμήο «Διδικόρ 

Γιασειπιζηήρ»). Η σο άλσ απφθαζε δεκνζηεχζεθε λνκίκσο ζε πεξίιεςε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ 

Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ.) ζηηο 10.10.2019, κε Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξηζεο (ΚΑΚ) 1917714, δπλάκεη 

ηεο ζρεηηθήο ππ’ αξηζ. πξση. 6143/10.10.2019 αλαθνίλσζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηνπ άξζξνπ 71 παξ. 4 ηνπ λ. 4307/2014, αλαινγηθψο εθαξκνδφκελεο. 

 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Μέξνπο Β’ ηνπ Ν. 4783/2021, πεξί παξαηάζεσο ησλ εηδηθψλ 

δηαρεηξίζεσλ ηνπ Ν. 4307/2014 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο. 

 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68επ. ηνπ λ. 4307/2014, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.   

Ο Eηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ έλαλ (1) Γεκφζην Πιεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ εθπνίεζε 

θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππφ εηδηθή δηαρείξηζε αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ.» (εθεμήο ν «Γιαγωνιζμόρ»). 
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1.1. Πεπιγπαθή κινηηού εξοπλιζμού  

Η ΔΝΑΔ είλαη απνθιεηζηηθή θπξία, λνκέαο θαη θάηνρνο ηνπ θάησζη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε ηκήκα εκβαδνχ 214.663,985 η.κ. ηνπ αθηλήηνπ κε Αξηζκφ Βηβιίν Κηεκάησλ (ΑΒΚ) 266, 

ην νπνίν θείηαη ζηε ζέζε θαξακαγθάο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ Αηηηθήο θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε 

Μφληκε Γεμακελή αξηζ. 5 θαη ηνπο πξνβιήηεο αξηζ. 3 θαη 4 πνπ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή 

θπξηφηεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ Α.Δ.» («ΔΣΑΓ»): 

Α. ηον σώπο ηηρ Μόνιμηρ Γεξαμενήρ απιθ. 5:  

1. Γεξαλφο ηχπνπ MAN 100Σ (Βφξεηα Πιεπξά)  

2. Γεξαλφο ηχπνπ KOCKS 120Σ (Βφξεηα Πιεπξά)  

3. Γεξαλφο ηχπνπ KOCKS 15Σ (Νφηηα Πιεπξά) 

4. Καιχκκαηα θαλαιηψλ 

5. Κχξηεο Αληιίεο  

6. Αληιίεο Απνζηξάγγηζεο (Stripping Pumps)  

7. Αληιίεο Ππξθαγηάο 

8. Αληιία πςειήο πίεζεο (300bar) γηα ηηο αλάγθεο ησλ πινίσλ  

9. Πέληε (5) Ηιεθηξηθνί Μεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο: 1.600KVA (Έθαζηνο), Ηιεθηξηθνχ 

Τπνζηαζκνχ I 

10. Ηιεθηξηθνί Πίλαθεο Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο Ηιεθηξηθνχ Τπνζηαζκνχ I  

11. Έλαο (1) Ηιεθηξηθφο Μεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο: 1.600KVA Ηιεθηξηθνχ Τπνζηαζκνχ G  

12. Ηιεθηξηθνί Πίλαθεο Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο Ηιεθηξηθνχ Τπνζηαζκνχ G  

13. Έλαο (1) Ηιεθηξηθφο Μεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο 1.600KVA Ηιεθηξηθνχ Τπνζηαζκνχ Η  

14. Ηιεθηξηθνί Πίλαθεο Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο Ηιεθηξηθνχ Τπνζηαζκνχ Η  

15. Όξγαλα θαη πίλαθεο ρεηξηζηεξίσλ Μ.Γ. No.5   

16. Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο παξνρήο ξεχκαηνο ζηα πινία εληφο θξεαηίσλ 

17. Σξεηο (3) Αεξνζπκπηεζηέο ειεθηξνθίλεηνη 2000cfm (έθαζηνο) 

18. Έλαο (1) Ξεξαληήξαο πεπηεζκέλνπ αέξα 

19. Έλαο (1) ελαιιάθηεο ALFA-LAVAL (Plate Heat Exchanger)  

20. Αληιίεο θπθινθνξίαο θαη ζσιελψζεηο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ςχμεο ησλ αεξνζπκπηεζηψλ 

21. Θπξφθξαγκα   

22. Οξηδφληην Βαξνχιθν  

23. Βαξνχιθα & πξκαηφρνηλα - πζηήκαηα έιμεο Πινίσλ 

24. Τπφβαζξα (Μπιφθηα)  

25. ράξεο Αλαξξφθεζεο αληιηνζηαζίνπ  

26. Υαιχβδηλα θαιχκκαηα θαλαιηψλ απνξξνήο πδάησλ.  

 

Β. ηον σώπο ηος Πποβλήηα απιθ. 3:   

1. Γεξαλφο ηχπνπ KOCKS 15Σ  

2. Γεξαλφο ηχπνπ STOTHERT & ΡΙΣΣ 50Σ 

3. Καιχκκαηα θαλαιηψλ  

4. Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο παξνρήο ξεχκαηνο ζηα πινία (εληφο θξεαηίσλ ηνπ πξνβιήηα). 

 

Γ. ηον σώπο Πποκαηαζκεςήρ (Πποβλήηαρ 4):  

1. Σέζζεξηο (4) ειεθηξνθίλεηεο γεξαλνγέθπξεο θηλνχκελεο επί ζηδεξνηξνρηψλ  

2. Έμη (6) θηλεηά ππφζηεγα θηλνχκελα επί ζηδεξνηξνρηψλ  

3. Γεξαλνγέθπξεο θηλνχκελεο επί ζηδεξνηξνρηψλ εληφο ησλ ππνζηέγσλ  

4. Μεηαιιηθά Υαιχβδηλα ηξαπέδηα πξνθαηαζθεπψλ  

5. Ηιεθηξηθφο εμνπιηζκφο παξνρήο ξεχκαηνο ζηα πινία (εληφο θξεαηίσλ) 
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2. Παπαηηπήζειρ 

Η παξνχζα πεξηέρεη ζπλνπηηθή θαη ελδεηθηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ εθπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΔΝΑΔ, ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ 

παξαηίζεηαη ζην Τπφκλεκα Πξνζθνξάο, ην νπνίν έρεη ηε κνξθή ςεθηαθνχ γξαθείνπ δεδνκέλσλ 

(VDR) (εθεμήο, ην «Τπόμνημα Πποζθοπάρ»), ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

παξνχζαο. 

3. Όποι Ππόζκληζηρ 

3.1. Γενικά 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξσλ 73επ. Ν. 4307/2014, ηνπο 

φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε δηελέξγεηαο δεκφζηνπ πιεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ (εθεμήο ε «Ππόζκληζη»), θαζψο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Τπφκλεκα 

Πξνζθνξάο. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, κέζσ ηεο ππνβνιήο δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο, 

ζπλεπάγεηαη γλψζε θαη απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ Τπνκλήκαηνο 

Πξνζθνξάο, πξφζβαζε ζην νπνίν ζα ρνξεγεζεί ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ εκπηζηεπηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3.3. ηεο παξνχζαο. 

3.2. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

3.2.1. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68επ. λ. 4307/2014.  

 

3.2.2. Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο ζην Γηαγσληζκφ δχλαηαη λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε 

πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλνπξαμηψλ, πνπ ζα έρεη πιήξε δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ζα έρεη ζπζηαζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί λνκίκσο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο 

ζπζηάζεψο ηνπ. 

 

3.2.3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, έθαζην εθ ησλ 

κειψλ ηεο επζχλεηαη έλαληη ηεο ΔΝΑΔ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 

3.2.4. Οη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο, εθφζνλ έρνπλ ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθφ, δελ 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ειιεληθφ Α.Φ.Μ. θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζε πεξίπησζε 

σζηφζν πνπ θάπνηνο εμ απηψλ αλαδεηρζεί πιεηνδφηεο, ζα πξέπεη λα δηελεξγήζεη θάζε αλαγθαία 

πξάμε γηα ηελ ιήςε ειιεληθνχ Α.Φ.Μ. πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. 

 

3.3. Λόγοι Αποκλειζμού 

 

3.3.1. Ρεηά απνθιείνληαη θαη δελ ζα γίλνληαη δεθηνί ζην Γηαγσληζκφ, ππνςήθηνη νη νπνίνη 

εκπίπηνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

 

(i) Δηδηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ (πξνο δηαζθάιηζε ηεο απνπζίαο νηθνλνκηθήο ζπλέρεηαο, βάζεη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε παξάλνκσλ θαη 

αζπκβίβαζησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (2019/C 247/01) (θαη εηδηθφηεξα ζηελ ππνπαξ. 4.3.2.1 

απηήο), θαη δεδνκέλνπ φηη ε Δηδηθή Γηαρείξηζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο C (2008) 3118 ηεο 2αο Ινπιίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ απφ ηελ ΔΝΑΔ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ΔΔ 27.8.2009, L 225, 104) θαη εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζηελ ππφζεζε C-93/17, Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο):  

 

α. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα κε ηνπο 

πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ΔΝΑΔ. Ιδίσο, ζε πεξίπησζε πνπ νη κέηνρνη ηεο ΔΝΑΔ απνηεινχλ λνκηθά 

πξφζσπα, ν απνθιεηζκφο ζπκκεηνρήο αθνξά θαη ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνπο κεηφρνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν άκεζα ή έκκεζα, κέρξη ηνπ απψηαηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ – 

κεηφρνπ.  
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(ii) Γεληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 

α. Σεινχλ ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ζπλδηαιιαγή εμπγίαλζε, αλαδηνξγάλσζε, απιή 

εθθαζάξηζε, εηδηθή εθθαζάξηζε, εηδηθή δηαρείξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, αλαζηνιή ή παχζε δξαζηεξηφηεηαο, ιχζε ή ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία 

αθεξεγγπφηεηαο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε Τπνςήθηνο 

Αγνξαζηήο γηα ηνλ νπνίν εθθξεκεί αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζηηο σο άλσ θαηαζηάζεηο ή έρεη 

εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή άιιεο αξρήο. 

β. Τπνβάιινπλ πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπληαρζεί κε ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα, ή πξνζθνξέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ειιείςεηο ή ηεινχλ ππφ αίξεζε 

θαζψο θαη ελλαιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

3.3.2. Η ζπλδξνκή ελφο εθ ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ ζε έλα απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ζε κία εθ 

ησλ εηαηξεηψλ ηεο θνηλνπξαμίαο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο απφ ηνλ 

Γηαγσληζκφ. 

 

3.3.3. Η κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη ζε φια ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. Ο Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο έρεη ζε θάζε 

πεξίπησζε δηθαίσκα λα απνθιείζεη απφ ηε δηαδηθαζία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηήο νπνηνδήπνηε 

Τπνςήθην Αγνξαζηή εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο απνθιεηζκνχ. Ο Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηά ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ. Άξλεζε ή παξάιεηςε ηνπ Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή λα δηαβηβάζεη ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία 

θαη ιφγσ απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ.   

 

3.4. ςμμεηοσή ζηο Γιαγωνιζμό 

 

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

φρη γηα ηκήκα απηψλ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ππνβάιινληαη κφλν γηα επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

3.5. Γιαδικαζία και όποι 

3.5.1. Αίηηζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ 

Κάζε Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη, 

έσο θαη κία (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζρεηηθή 

έγγξαθε αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ έδξα ηεο ΔΝΑΔ ζηελ νδφ Παιάζθα, αξηζκφ 3, 

θαξακαγθάο, ΣΚ 12461, ηει. +30 212 107 0020, είηε κέζσ e-mail specialadministrator@hsy.gr 

ππφςε θ.θ. ηέθαλνπ Παπαδφπνπινπ. 

Η ζρεηηθή αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Τπνςήθην Αγνξαζηή: 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη θςζικό ππόζωπο:  

α. νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, Α.Φ.Μ, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη θαμ, ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο (εάλ πθίζηαηαη), δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-

mail), αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή αξηζκφ θαη εκεξνκελία ιήμεο ελ ηζρχ 

δηαβαηεξίνπ. 

β. Τπεχζπλε Γήισζε λνκίκσο ππνγεγξακκέλε, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ν εηδηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 3.3.1 (i) ηεο 

παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ, ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο ζρεηίδεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν κε ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ΔΝΑΔ, νθείιεη λα ππνβάιεη 

ζπκπιεξσκαηηθά νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζχλδεζή ηνπ 
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κε απηά. ε θάζε πεξίπησζε, ν Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ 

Τπνςήθην Αγνξαζηή νπνηνδήπνηε έγγξαθν θξίλεη ζθφπηκν ή απαξαίηεην  

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε κε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο ηνπ εηδηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 3.3.1. (i) ηεο παξνχζαο.  

2. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη νομικό ππόζωπο:  

α. επσλπκία, έδξα, αξηζκφο ΓΔΜΗ ή αληίζηνηρνπ κεηξψνπ αιινδαπήο, Α.Φ.Μ, αξηζκφο 

ηειεθψλνπ θαη θαμ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο (εάλ πθίζηαηαη), 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ. 

β. λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζπγθεθξηκέλα: ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, 

έγγξαθα εθπξνζψπεζεο (αλαθνίλσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ ή άιινπ αληίζηνηρνπ 

κεηξψνπ αιινδαπήο), πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ΓΔΜΗ ή άιινπ αληίζηνηρνπ 

κεηξψνπ αιινδαπήο,  

γ. Τπεχζπλε Γήισζε λνκίκσο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ή απφ άιιν 

πξφζσπν εηδηθψο θαη λνκίκσο εμνπζηνδνηνχκελν πξνο ηνχην εθ ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ, 

θαζψο θαη ζην πξφζσπν ησλ κεηφρσλ ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, ν εηδηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 3.3.1 (i) ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ, ν 

Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο ζρεηίδεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηνπο πθηζηάκελνπο ηεο 

ΔΝΑΔ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ζχλδεζή ηνπ κε απηά. ε θάζε πεξίπησζε, ν Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο, 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Τπνςήθην Αγνξαζηή νπνηνδήπνηε έγγξαθν θξίλεη 

ζθφπηκν ή απαξαίηεην  πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε κε ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο 

ηνπ εηδηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 3.3.1. (i) ηεο παξνχζαο.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη ένωζη πποζώπων ή κοινοππαξία: 

α. πιήξε θαη αθξηβή επσλπκία ηεο έλσζεο πξνζψπσλ ή ηεο θνηλνπξαμίαο, 

β. φια ηα αλσηέξσ ππφ β ζηνηρεία γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ ή ζε 

πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, φια ηα αλσηέξσ ππφ β ζηνηρεία γηα ηελ θνηλνπξαμία 

γ. εηδηθά ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο, λφκηκα 

θαηαηεζεηκέλν ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο. 

3.5.2. ύμβαζη εμπιζηεςηικόηηηαρ 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο, νθείινπλ λα 

ππνγξάςνπλ ζχκβαζε εκπηζηεπηηθφηεηαο, ην δεζκεπηηθφ θείκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή. 

3.5.3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.5.1. 

θαη 3.5.2., ζα παξέρεηαη ζηνπο Τπνςεθίνπο Αγνξαζηέο πξφζβαζε ζην ζρεηηθφ Τπφκλεκα 

Πξνζθνξάο, ην νπνίν ηεξείηαη ζε κνξθή ςεθηαθνχ αξρείνπ δεδνκέλνπ (VDR). Η ηήξεζε ησλ σο 

άλσ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3.5.1. θαη 3.5.2. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή θάζε 

Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή ζην Γηαγσληζκφ.  

3.6. Σόπορ και ηπόπορ ςποβολήρ δεζμεςηικών πποζθοπών 

3.6.1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, θάζε Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 

έγγξαθε, ζθξαγηζκέλε δεζκεπηηθή πξνζθνξά (εθεμήο ε «Πποζθοπά») είηε απηνπξνζψπσο, είηε 

δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ Σεηάπηη, 7.7.2021 θαη ψξα 11.00 π.μ., ελψπηνλ ηνπ Δηδηθνχ Γηαρεηξηζηή ηεο 

ΔΝΑΔ, ζηελ έδξα ηεο ηειεπηαίαο, ζηελ νδφ Παιάζθα, αξηζκφ 3, θαξακαγθάο, ΣΚ 12461. Πξνο 

απνθπγή ακθηβνιηψλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ππνβνιή Πξνζθνξψλ δηα ελαιιαθηηθψλ κέζσλ π.ρ. 

ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζπζηεκέλε επηζηνιή, courier, θιπ. δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

3.6.2. Οη Πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο, αλαγξάθνληαο ζην εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ 

ηελ έλδεημε «Γημόζιορ Πλειοδοηικόρ Γιαγωνιζμόρ για ηην εκποίηζη κινηηού εξοπλιζμού 

ηηρ ςπό ειδική διασείπιζη ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ 

Α.Δ.»  
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3.6.3. Όια ηα έγγξαθα ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή, πξσηφηππα 

ή ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα φπνπ εθ ηνπ Νφκνπ πξνβιέπεηαη.  

3.6.4. Όια ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα ή ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ππνγξαθή ή ζεψξεζε 

αιινδαπήο δηθαζηηθήο ή δεκφζηαο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ επηθπξσζεί 

απφ αιινδαπή δεκφζηα ή δηθαζηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ εηδηθή 

επηζεκείσζε ηεο Υάγεο ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961 (apostille), εθηφο θαη εάλ ε ππνρξέσζε απηή 

εμαηξείηαη απφ εηδηθφ εθαξκνδφκελν λφκν, ηνλ νπνίν ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο νθείιεη λα 

επηθαιεζζεί εηδηθά. 

3.6.5. ε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο Πξνζθνξάο πεξηέρεη εκπηζηεπηηθά έγγξαθα ή/θαη πιεξνθνξίεο, 

ηα ελ ιφγσ έγγξαθα ή/θαη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ επδηάθξηηα ηελ έλδεημε 

«Δμπιζηεςηικέρ Πλεποθοπίερ». Σα ζρεηηθά έγγξαθα ή/θαη πιεξνθνξίεο ζα αληηκεησπίδνληαη απφ 

ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή σο εκπηζηεπηηθά θαη δελ ζα απνθαιχπηνληαη ζε νηνλδήπνηε ηξίην κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Δηδηθνχ Γηαρεηξηζηή λα ηα αλαπαξάγεη θαη λα ηα απνθαιχπηεη, γηα 

νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Δηδηθνχ Γηαρεηξηζηή κε ππνρξεψζεηο ηνπ απφ 

ην λφκν. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ελ ιφγσ έγγξαθα/πιεξνθνξίεο ζα πξνζαξηψληαη ζηελ 

πξνβιεπφκελε θαησηέξσ πξάμε απνζθξάγηζεο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ.  

3.6.6. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαλέλα έγγξαθν ηεο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη επηθπιάμεηο, 

φξνπο, αηξέζεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. 

3.6.7. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ επηηξέπεηαη λα αλαθαιέζνπλ ή λα απνζχξνπλ ηελ Πξνζθνξά 

ηνπο ή κέξνο απηήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ράλεη ην δηθαίσκα λα αλαθεξπρζεί πιεηνδφηεο θαη 

ζα θαηαπίπηεη ε ππνβιεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή απηνδηθαίσο, ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε ή 

δηθαζηηθή ελέξγεηα.  

3.6.8. Ο Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα παξαηείλεη, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ 

επρέξεηα, ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ κέρξη ηελ απψηαηε εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη εθ 

ηνπ λφκνπ, ήηνη έσο θαη 40 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη νηαδήπνηε επζχλε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή. ε πεξίπησζε 

άζθεζεο ηνπ σο άλσ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή, ε δεκνζίεπζε ηεο παξάηαζεο ηεο 

πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.   

3.7. Πεπιεσόμενα Πποζθοπάρ 

Οη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 

(α) έλαλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

(β) έλαλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο θαη 

(γ) έλαλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο», ζηνλ νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεηαη ε πξνβιεπφκελε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

3.7.1. Φάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ 

Ο θάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο γηα έθαζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη επί πνηλήο 

απαξαδέθηνπ ηα εμήο:  

α) Νομιμοποιηηικά έγγπαθα – πιζηοποιηηικά – ςπεύθςνερ δηλώζειρ 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη θςζικό ππόζωπο:  
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α. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηνηθεηηθήο, δεκφζηαο ή άιιεο αξρήο απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ζπλδηαιιαγή 

εμπγίαλζε, αλαδηνξγάλσζε, απιή εθθαζάξηζε, εηδηθή εθθαζάξηζε, εηδηθή δηαρείξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, αλαζηνιή ή παχζε 

δξαζηεξηφηεηαο, ιχζε ή ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζηηο εζληθέο 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, νχηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ 

ζε κία εθ ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ, νχηε έρεη εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή 

άιιεο αξρήο πεξί ππαγσγήο ζε απηέο. Σα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

β. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην εθ ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθψλ ή πνπ απηφ 

πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αλαθεξφκελσλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ 

αληηθαζίζηαηαη κε έλνξθε βεβαίσζε πνπ δίδεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ή θάζε άιιεο αξκφδηαο αξρήο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, κε εκεξνκελία έθδνζεο 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε ηα νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη 

ν ζπκκεηέρσλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ αληηζηνίρσο. 

δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 λνκίκσο ππνγεγξακκέλε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο ελψπηνλ δεκφζηαο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, δηθεγφξνπ ή ζπκβνιαηνγξάθνπ, 

κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ απνθιεηζκνχ 

ηνπ άξζξνπ 3.3. ηεο παξνχζαο. Η Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηέρεηαη ζην Τπφκλεκα Πξνζθνξάο.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη νομικό ππόζωπο: 

α. Σειεπηαίν ηζρχνλ θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, λνκίκσο ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

δεκφζηα ή δηνηθεηηθή αξρή,  

α. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ 

έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία 

ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ, εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, εθδνζέλ απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα ή 

δηνηθεηηθή αξρή, εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, 

γ. Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ κεηφρσλ, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  

δ. Μεηξψν πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4557/2018 ή 

άιιεο αλάινγεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ην 

βαζκφ πνπ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Κεληξηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4557/2018, ή αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ θξάηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο ζην νηθείν 

Κεληξηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ. 

ε. Πηζηνπνηεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, εθδνζέληα απφ 

ηελ αξκφδηα δεκφζηα θαη δηνηθεηηθή αξρή,   

ζη. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 λνκίκσο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ή απφ άιιν πξφζσπν εηδηθψο θαη λνκίκσο εμνπζηνδνηνχκελν πξνο ηνχην εθ 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαησηέξσ, κε ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελψπηνλ δεκφζηαο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, δηθεγφξνπ ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3.3. ηεο παξνχζαο. Η Τπεχζπλε Γήισζε ζα 

πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηέρεηαη ζην ζρεηηθφ Τπφκλεκα 

Πξνζθνξάο. 
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β. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηνηθεηηθήο, δεκφζηαο ή άιιεο αξρήο απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

ζπλδηαιιαγή εμπγίαλζε, αλαδηνξγάλσζε, απιή εθθαζάξηζε, εηδηθή εθθαζάξηζε, εηδηθή 

δηαρείξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, αλαζηνιή ή 

παχζε δξαζηεξηφηεηαο, ιχζε ή ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο ή άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζηηο εζληθέο 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, νχηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ 

ζε κία εθ ησλ σο άλσ θαηαζηάζεσλ, νχηε έρεη εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ή 

άιιεο αξρήο πεξί ππαγσγήο ζε απηέο. Σα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

δ. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην εθ ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθψλ ή πνπ απηφ 

πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αλαθεξφκελσλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ 

αληηθαζίζηαηαη κε έλνξθε βεβαίσζε πνπ δίδεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ή θάζε άιιεο αξκφδηαο αξρήο.   

ε. Πξαθηηθφ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ (Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο Α.Δ. ή 

απφθαζε δηαρεηξηζηψλ, ζπλέιεπζεο εηαίξσλ ζηηο Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.): α) γηα ηελ 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο Πξνζθνξάο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, β) γηα ηνλ 

νξηζκφ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάθεη ηελ Πξνζθνξά θαη θάζε άιιν 

έγγξαθν πνπ ηπρφλ απαηηείηαη γηα ηε λνκφηππε ζπκκεηνρή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην 

δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, θαη ζα εθπξνζσπεί ην λνκηθφ 

πξφζσπν ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, γ) γηα ηνλ νξηζκφ αληηθιήηνπ, εθφζνλ ε 

εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε δελ πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ λα 

έρεη δεκνζηεπζεί. 

ζ. Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, κε εκεξνκελία έθδνζεο 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε ηα νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη 

ν ζπκκεηέρσλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ αληηζηνίρσο. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη ένωζη εηαιπειών ή κοινοππαξία: 

α. Όια ηα αλσηέξσ ππφ 1 θαη 2 έγγξαθα γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο εηαηξεηψλ ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

β. Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο, λφκηκα θαηαηεζεηκέλν, εθφζνλ ν 

Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη θνηλνπξαμία. 

γ. εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ, ην πξαθηηθφ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ 

έθαζηνπ κέινπο ηεο έλσζεο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 2 

αλσηέξσ, θαη επηπιένλ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ σο κέινο ηεο έλσζεο εηαηξεηψλ, λα αλαθέξεη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε θαη λα νξίδεη ηνλ θνηλφ λφκηκν εθπξφζσπν πνπ ζα 

εθπξνζσπεί ηελ έλσζε ελψπηνλ ηεο ΔΝΑΔ. 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη αλλοδαπό θςζικό ή νομικό ππόζωπο: 

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε (αλάινγα κε ην αλ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 

έλσζε εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμία) δηθαηνινγεηηθά.  

β. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή 

απηά πνπ εθδίδνληαη δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή ή ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή (εθφζνλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν) δνζείζα 

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ή ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο ή δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο ή 

άιιεο αξρήο ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή, ή φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αγνξαζηή ή ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςήθηνπ Αγνξαζηή (εθφζνλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν) 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ.  
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β) Δπιζηολή δεζμεςηικήρ πποζθοπάρ 

 

Η επηζηνιή δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Τπνκλήκαηνο 

Πξνζθνξάο, θαη αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηελ 

λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εθπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΔΝΑΔ, φηη 

απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η επηζηνιή δεζκεπηηθήο 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπνςήθην Αγνξαζηή (εάλ απηφο είλαη θπζηθφ 

πξφζσπν) ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ή ηνλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην 

εθπξφζσπφ ηνπ (εάλ απηφο είλαη λνκηθφ πξφζσπν) θαη λα θέξεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο, απφ δεκφζηα ή δηνηθεηηθή αξρήο, δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

3.7.2. Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ξεηψο ην πποζθεπόμενο 

ηίμημα, αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο θαη λα πεξηέρεη ηε ξεηή δέζκεπζε ηνπ Τπνςήθηνπ Αγνξαζηή φηη 

ζα θαηαβάιιεη ηνηο απνιχηνπ κεηξεηνίο ην ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κεηαβίβαζεο ησλ ππφ εθπνίεζε, φηαλ θιεζεί πξνο ηνχην απφ ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή. Σν 

πξνζθεξφκελα ηίκεκα ζα πξέπεη λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ, έθαζηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηίκεκα γηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε 

ην Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζην Τπφκλεκα Πξνζθνξάο. 

3.7.3 Φάκελορ Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ 

Ο θάθεινο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

ηζφπνζε κε ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα, εθδνζείζα απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, πνπ ιεηηνπξγεί 

λνκίκσο ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο (O.E.C.D), ηζρχνο κέρξη ηελ πξνζήθνπζα, πιήξε θαη νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ 

ηηκήκαηνο, θαη’ άξζξν 75 ηνπ Ν. 4307/2014. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ πεξηέρεηαη ζην Τπφκλεκα Πξνζθνξάο.  

Δγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα, πιελ ηεο ειιεληθήο, ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα (δηθεγφξνπ ή Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ). 

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ησλ δχν (2) πξψησλ πιεηνδνηψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζα επηζηξαθνχλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο θαη ηελ πιήξε θαη νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο, ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο Τπνςεθίνπο Αγνξαζηέο ζα επηζηξαθνχλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

Πξνζθνξψλ.  

ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο 

ε δνζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΝΑΔ, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 

3.8. Γλώζζα Πποζθοπάρ 

Κάζε Πξνζθνξά, θαζψο θαη ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ ελληνική 

γλώζζα. 

Έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε (δηθεγφξνπ ή Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ) θαη ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ Δπηζεκείσζε ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961 (APOSTILE) ή αληίζηνηρε 

ζθξαγίδα πξνμελείνπ, εάλ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε κε ζπκβαιιφκελν 

θξάηνο. 

3.9. Πώληζη ενεπγηηικού - Δςθύνη Διδικού Γιασειπιζηή 

3.9.1. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξφζθιεζε θαη ην 

Τπφκλεκα, θαζψο θαη νη ελ γέλεη πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Δηδηθφ 
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Γηαρεηξηζηή ή/θαη ηελ ΔΝΑΔ ή/θαη ηνπο πξνζηεζέληεο θαη ζπκβνχινπο απηψλ, ζην πιαίζην ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, απνζθνπνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Σν πιηθφ απηφ παξέρεηαη κφλν γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο θαη 

είλαη ελδεηθηηθφ θαη φρη εμαληιεηηθφ, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζθνπεί ζην λα παξάζρεη ηερληθέο ή 

λνκηθέο ζπκβνπιέο, ή εγγπήζεηο νηνπδήπνηε είδνπο, φπσο ελδεηθηηθά ζρεηηθά κε επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα (business plan), δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο, ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επέλδπζεο, θιπ. Ο Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο αλαιακβάλεη πιήξσο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη θάζε άιιν 

θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο 

κεηαβίβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί πιεηνδφηεο. 

3.9.2. Ο Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ή ε ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε Δηαηξεία δελ ζα θέξνπλ θακία απνιχησο 

επζχλε γηα νπνηαδήπνηε αζάθεηα, αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ηεο παξνχζαο ή ηνπ Τπνκλήκαηνο 

Πξνζθνξάο, θαζψο θαη γηα ηπρφλ πξαγκαηηθά ή λνκηθά ειαηηψκαηα γηα ηελ χπαξμε ή κε 

ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ησλ πξνο εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή αδεηψλ ή έιιεηςε 

νησλδήπνηε ηδηνηήησλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ. πλαθφινπζα, 

νπδείο φξνο ηεο παξνχζαο ή ηνπ Τπνκλήκαηνο πξνζθνξάο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δήισζε ή 

εγγχεζε, ξεηή ή ζησπεξή, ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πεξηερφκελψλ ηνπ 

Τπνκλήκαηνο Πξνζθνξάο ή θάζε άιινπ εγγξάθνπ. Δπηπιένλ, νπδεκία απνιχησο αμίσζε ηνπ ησλ 

Τπνςεθίσλ Αγνξαζηψλ δεκηνπξγείηαη έλαληη ηνπ Δηδηθνχ Γηαρεηξηζηή ή/θαη ηεο Δηαηξείαο (π.ρ. γηα 

ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ, κείσζε ηηκήκαηνο, ππαλαρψξεζε, απνδεκίσζε ιφγσ κε εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θ.ιπ.), κε εθαξκνδνκέλσλ ζηελ παξνχζα κεηαβίβαζε ησλ άξζξσλ 335επ., 516επ. θαη 

537επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα). Οκνίσο, ν Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο θαη ε ΔΝΑΔ δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα επηθαηξνπνηνχλ ην Τπφκλεκα Πξνζθνξάο ή λα δηνξζψζνπλ αλαθξίβεηεο ή παξαιήςεηο ζε απηφ. 

3.9.3. Η ππνβνιή δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζεο Πξφζθιεζεο θαη ηνπ Τπνκλήκαηνο Πξνζθνξάο. Ο Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο θαη ε ΔΝΑΔ 

δελ έρνπλ θακία επζχλε ή ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία εθπνίεζεο 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηειεπηαίσλ ζην Γηαγσληζκφ, αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηεο 

αλάδεημεο ηνπ πιεηνδφηε θαη γεληθά γηα θάζε άιιε απφθαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απηή θαη 

ηε δηελέξγεηα ηεο. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ δελ παξέρεη ζε θακία πεξίπησζε ζηνπο Τπνςεθίνπο 

Αγνξαζηέο δηθαίσκα ή αμίσζε γηα απνδεκίσζε απφ ηελ ΔΝΑΔ ή/θαη ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή γηα 

θαλέλα ιφγν ή αηηία πνπ ζρεηίδεηαη ην Γηαγσληζκφ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αθχξσζεο, καηαίσζεο, 

αλαβνιήο ή παξάηαζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. Η ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην πεξί παξαηηήζεσο ησλ 

Γηαγσληδνκέλσλ απφ θάζε δηθαίσκα γηα ππαλαρψξεζε, αλαζηξνθή πψιεζεο, κείσζεο ηνπ 

ηηκήκαηνο. 

 

3.9.3. Σα εθπνηνχκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πσινχληαη θαη κεηαβηβάδνληαη "φπσο είλαη θαη 

επξίζθνληαη", δειαδή ζηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. Η ΔΝΑΔ δελ επζχλεηαη γηα πξαγκαηηθά ή λνκηθά ειαηηψκαηα 

ησλ εθπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή γηα έιιεηςε ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ. Οη 

Τπνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα δειψλνπλ ζηελ Πξνζθνξά ηνπο φηη έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ 

λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ πσινχκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΝΑΔ. Κάζε 

Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα δηελεξγήζεη αλεμάξηεην λνκηθφ θαη ηερληθφ έιεγρν ή θαη θάζε 

άιιν ηχπν ειέγρνπ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα, κέζα θαη δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβψζεη ην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο ησλ εθπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

3.9.4. Ο Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο θαη ε ΔΝΑΔ δελ θέξνπλ θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ κε 

νηνλδήπνηε ηξφπν είηε θαζπζηεξήζεη είηε δελ θαηαζηεί εθηθηή ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

3.9.5. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ή/θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ηνλ 

Γηαγσληζκφ ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ζα ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

δηθαζηεξίσλ ησλ Αζελψλ, Διιάδα. 

3.10. Σεκμήπιο από ηη ςμμεηοσή ζηη Γιαδικαζία 
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3.10.1. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην φηη νη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο έρνπλ 

ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο, ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Τπφκλεκα Πξνζθνξάο θαη 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

3.10.2. Δπίζεο, ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην φηη νη Τπνςήθηνη Αγνξαζηέο έιαβαλ πιήξε γλψζε ηνπ 

λνκηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ εθπνηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΔΝΑΔ θαη 

φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ζην 

Τπφκλεκα Πξνζθνξάο. 

 

3.10.3. Σέινο, ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην φηη νη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη 

απνδέρνληαη πιήξσο, αλεπηθχιαθηα θαη ρσξίο αηξέζεηο ην ζχλνιν ησλ φξσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζαο θαζψο θαη ην Τπφκλεκα Πξνζθνξάο. Η ππνβνιή Πξνζθνξάο ζην Γηαγσληζκφ, δελ 

δεκηνπξγεί δηθαίσκα θαηαθχξσζεο. 

 

3.11. Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 

3.11.1. Η απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζην Γηαγσληζκφ, ζα δηελεξγεζεί απφ 

ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή, ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

Πξνζθνξψλ, ζηελ έδξα ηεο ΔΝΑΔ ζην Υατδάξη, επί ηεο νδνχ Παιάζθα, αξηζκφο 3 θαη ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, ν νπνίνο πνπ ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο. 

3.11.2. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηθαηνχληαη λα παξαζηνχλ θαη 

λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή έθζεζε απνζθξάγηζεο, πνπ ζα ζπληαρζεί, φζνη ζα έρνπλ ππνβάιεη 

εκπξφζεζκε δεζκεπηηθή πξνζθνξά. Μεηά ηε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε ιήμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ε ζπγθξηηηθή εθηίκεζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχληαμε απφ ηνλ εηδηθφ δηαρεηξηζηή ζρεηηθήο έθζεζεο ε νπνία ζα αλαθέξεη 

ηνλ πιεηνδφηε έθαζηνπ Γηαγσληζκνχ. Η έθζεζε ζα θνηλνπνηεζεί ζε φζνπο θαηέζεζαλ λφκηκα 

πξνζθνξέο θαη ζα ππνβιεζεί ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην καδί κε ζρεηηθή αίηεζε απνδνρήο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4307/2014. 

3.12. Έξοδα διαδικαζίαρ 

Όια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πάζεο θχζεσο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ, ηε κεηαβίβαζε θαη 

θάζε άιιε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πξαγκάησζε θαη νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθψο, ησλ ακνηβψλ θαη δηθαησκάησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, δηθεγφξνπ, 

δηθαζηηθνχ επηκειεηή, ππνζεθνθπιάθσλ, Φ.Π.Α. θαη άιισλ ηπρφλ θφξσλ θιπ.), βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο αγνξαζηέο θαη ηνλ πιεηνδφηε αληίζηνηρα. 

3.13. ύμβαζη Μεηαβίβαζηρ 

3.13.1. Η ζχκβαζε κεηαβίβαζεο, ζα ππνγξαθεί ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, κεηά ηελ απνδνρή ηεο 

ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ Δηδηθνχ Γηαρεηξηζηή απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69, ήηνη ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 παξ.7 θαη 74 ηνπ λ. 4307/2014.  

3.13.2. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο είλαη ε κε ζπλδξνκή ηνπ 

εηδηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 3.3.1 (i) ζην πξφζσπν ηνπ Τπνςήθηνπ Αγνξαζηή. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πξνυπφζεζεο απηήο, ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο νθείιεη λα ππνβάιεη εθ λένπ ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη θςζικό ππόζωπο 

α. Τπεχζπλε Γήισζε λνκίκσο ππνγεγξακκέλε, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ν εηδηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 3.3.1 (i) ηεο 

παξνχζαο. 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο είλαη νομικό ππόζωπο 
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α. Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ κεηφρσλ, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ  

β. Μεηξψν πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, λνκίκσο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 

4557/2018 ή άιιεο αλάινγεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

ην βαζκφ πνπ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην Κεληξηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4557/2018, ή αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ θξάηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη απνδεηθηηθφ θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Κεληξηθφ 

Μεηξψν Γηθαηνχρσλ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, εθδνζέληα 

απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα θαη δηνηθεηηθή αξρή,   

δ. Τπεχζπλε Γήισζε λνκίκσο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ή απφ άιιν 

πξφζσπν εηδηθψο θαη λνκίκσο εμνπζηνδνηνχκελν πξνο ηνχην εθ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ, θαζψο θαη ζην 

πξφζσπν ησλ κεηφρσλ ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ν 

εηδηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 3.3.1 (i) ζην πξφζσπν ηνπ Τπνςήθηνπ Αγνξαζηή. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ην ζηάδην απηφ ε ζπλδξνκή ηνπ πξναλαθεξζέληνο εηδηθνχ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ, ν Τπνςήθηνο Αγνξαζηήο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε δηαδηθαζία, ζα 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε θαη ν 

Γηαγσληζκφο ζα θαηαθπξψλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά πιεηνδνζίαο Τπνςήθην Αγνξαζηή.  

4. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ 

4.1. Αθνινπζεί ζρέδην ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4307/2014. 

4.2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο, ην νπνίν παξαηίζεηαη θαησηέξσ, δελ ππφθεηηαη ζε 

ζρφιηα, ηξνπνπνηήζεηο, δηαπξαγκαηεχζεηο, επηθπιάμεηο ή αηξέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπ. Η ΔΝΑΔ 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα πάλησο λα ηξνπνπνηεί ή/θαη λα ζπκπιεξψλεη ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ 

κεηαβίβαζεο, νχησο ψζηε απηνί λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η ΔΝΑΔ 

δελ ππέρεη θακία επζχλε έλαληη ηνπ πιεηνδφηε θαη ν ηειεπηαίνο δελ έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. Η δηελέξγεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.  

4.3. Η δνκή θαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ κεηαβίβαζεο ζα ππφθεηληαη ζε ηξνπνπνηήζεηο 

αλάινγα κε ην Γηαγσληζκφ ηα εθπνηνχκελα ζηνηρεία, ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, θιπ. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ …………. 

Α) ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΠΟ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ Α.Δ.» ….. 

ΑΝΣΙ ΔΤΡΩ …………….. 

Β) ΠΡΑΞΗ ΔΞΟΦΛΗΔΩ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΛΗΡΩΔΩ ΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΗ 

ΑΓΟΡΑΣΡΙΑ.   

 

****************** 

ην θαξακαγθά Αηηηθήο ζήκεξα ζηηο …………………. (………………….) ηνπ κελόο ………………….ηνπ έηνπο 

δύν ρηιηάδεο …………………. (202…), εκέξα ………………….,  θαη ζηα γξαθεία – έδξα ηεο εηαηξείαο 
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«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ.» ηεινύζεο ππό εηδηθή δηαρείξηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 68 επόκελα ηνπ Λ. 4307/2014, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Παιάζθα, αξηζκόο 3, όπνπ 

θιήζεθα θαη ήξζα γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, ζ’ εκέλα ηε ζπκβνιαηνγξάθν θαη 

θάηνηθν Αζελώλ …………………ηνπ …………………., κε έδξα ηελ ………………….κε Α.Φ.Κ. ………………….ηεο 

Γ.Ο.Τ …………………., παξνπζηάζηεθαλ νη κε εμαηξνύκελνη από ην λόκν από ην έλα κέξνο α) ν 

Υπιζηόδοςλορ εθέπερ ηος Κωνζηανηίνος θαη ηεο Γέζπνηλαο, νξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο,  πνπ 

γελλήζεθε ζην Ιάγνο Ληγεξίαο ην έηνο 1959, θάηνηθνο Καξθνπνύινπ Αηηηθήο, νδόο Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο αξηζκόο 36, θάηνρνο  ηνπ κε αξηζκό 548068679/29.9.2018 δηαβαηεξίνπ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο, ην νπνίν ιήγεη ζηηο 29.10.2017, κε αξηζκό 

θνξνινγηθνύ κεηξώνπ   0766446849 ηεο Γ.Ο.Τ. Θνξσπίνπ, ν νπνίνο παξίζηαηαη θαη ελεξγεί  ζην 

παξόλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν σο Δηδηθόο  Γηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο ηεινύζεο ππό 

εηδηθή δηαρείξηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4307/2014 άξζξ. 68 επ., αλσλύκνπ εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ», πνπ εδξεύεη ζην θαξακαγθά 

Αηηηθήο θαη επί ηεο νδνύ Παιάζθα αξηζκόο 3, κε αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ 094004293 ηεο 

Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. Αζελώλ θαη κε αξηζκό Γ.Δ.ΚΖ. 239301000 (πξώελ Αξ. ΚΑΔ 

441/01ΓΣ/Β/86/38(2004). Ζ εηαηξεία απηή ζπλεζηήζε αξρηθά κε ηελ επσλπκία «Αλσλύκνο Δηαηξεία 

Λαππεγείσλ» κε ην κε αξηζκό 91/1957 ζπκβόιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ νθίαο Παλαγή 

Λεξηηθνπνύινπ, θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, 

ύζηεξα από ηε κε αξηζκό 3195/168/26.1.1957 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ, κε ηελ νπνία ηεο 

δόζεθε άδεηα ζύζηαζεο θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθό ηεο, ην νπνίν δεκνζηεύζεθε ζην κε αξηζκό 

21/21.1.1957 Φ.Δ.Θ. (Σεύρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), αληίηππν ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζαξηεζεί ζηε κε αξηζκό 

………………… πξάμε κνπ θαη ην νπνίν θαηαζηαηηθό ηεο κεηά από αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν δπλάκεη ηεο από 20.12.2011 

απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο  πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα Κεηξών 

Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ ηεο Λνκαξρίαο Αζελώλ ζηηο 19.4.2012 ύζηεξα από ηε κε αξηζκό 2810/2012 

απόθαζε ηνπ Λνκάξρε Αζελώλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε σο άλσ ηξνπνπνίεζε, αλαθνίλσζε 

θαηαρώξεζεο ηεο νπνίαο ζην άλσ κεηξών δεκνζηεύζεθε ζην κε αξηζκό 2909/26.4.2012 Φ.Δ.Θ. 

(Σεύρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), αληίηππν ηνπ νπνίνπ θαζώο θαη ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ ελ ηζρύ 

θαηαζηαηηθνύ απηήο, θέξνλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ Γ.Δ.ΚΖ. πξνζαξηώληαη 

λόκηκα ζηελ κε αξηζκό ………………………. πξάμε κνπ. Σέινο δπλάκεη ηεο κε αξηζ. 725/8.3.2018 

απόθαζεο ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Δθνπζία Γηθαηνδνζία), λόκηκα δεκνζηεπζείζαο 

ζην Γ.Δ.ΚΖ. κε ηε κε αξηζκό 2283/09.03.2018 αλαθνίλσζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο έρεη πξνζαξηεζεί 

ζηε κε αξηζκό ………………………. πξάμε κνπ, ε σο άλσ εηαηξεία ηέζεθε ζην θαζεζηώο  Δηδηθήο 

Γηαρείξηζεο ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ Λ. 4307/2014, δηνξίζηεθε σο Δηδηθόο Γηαρεηξηζηήο ν 

Θσλζηαληίλνο Καξγαξίηεο, ζηε ζπλέρεηα δε κε ηελ κε αξηζκό 2270/2019 απόθαζε ηνπ Κνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο έρεη πξνζαξηεζεί ζηε κε αξηζκό ………………………. 

πξάμε κνπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε λνκίκσο ζε πεξίιεςε ζην Γεληθό Δκπνξηθό Κεηξών (Γ.Δ.ΚΖ.) 

ζηηο 10.10.2019, κε Θσδηθό Αξηζκό Θαηαρώξηζεο (ΘΑΘ) 1917714, δπλάκεη ηεο ζρεηηθήο ππ’ αξ. 

πξση. 6143/10.10.2019 αλαθνίλσζήο ηνπ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο έρεη πξνζαξηεζεί ζηε κε αξηζκό 

………………………. πξάμε κνπ, δηεηάρζε ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ηνπ σο άλσ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή (θαη ήδε 

απνβηώζαληνο) θαη ν νξηζκόο ηνπ ζην παξόλ εκθαληζζέληνο Υξηζηόδνπινπ εθέξε ηνπ 

Θσλζηαληίλνπ σο πξνζσξηλνύ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή έσο ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο σο 

άλσ αίηεζεο) θαη ε νπνία σο άλσ πξνζσξηλή δηαηαγή δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κέρξη ηελ έθδνζε 

απόθαζεο ηεο άλσ αίηεζεο κε ΓΑΘ. 40536/2018 κε ην απόζπαζκα ηνπ Πηλαθίνπ Δγγξαθήο 

Πνιηηηθώλ Τπνζέζεσλ ηνπ Πξση. Αζελώλ, ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζην Σκήκα Γ.Δ.Κ.Ζ ηνπ Δ.Β.Δ.Π. 

κε ηε κε αξηζκό 4887/13.6.2018 αλαθνίλσζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο πξνζαξηάηαη ζην ππ’ αξηζκόλ 

642/2020 ζπκβόιαηό κνπ.  

Κε ηε κε αξηζκό 2270/2019 απόθαζή ηνπ ην άλσ Γηθαζηήξην (Κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ-

Σκήκα Δθνπζίαο Γηθαηνδνζίαο) ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Σκήκα Γ.Δ.Κ.Ζ ηνπ Δ.Β.Δ.Π. κε ΘΑΘ 

1917714, λόκηκα δεκνζηεπζείζαο ζην Γ.Δ.ΚΖ. κε ηε κε αξηζκό 6143/10.10.2019 αλαθνίλσζε, 

αληίγξαθν ηεο νπνίαο πξνζαξηάηαη ζην ππ’ αξηζκόλ 642/2020 ζπκβόιαηό κνπ, νξίζηεθε ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθά δηνξηζζέληνο θαη ήδε απνβηώζαληνο Θσλζηαληίλνπ Καξγαξίηε, σο εηδηθόο 

δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΛΑΔ ν ώδε εκθαληζζείο Υξηζηόδνπινο εθέξεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, ζύκθσλα δε 

κε ξεηή θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ νπνίνπ εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα θαη είλαη ν λόκηκνο 
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εθπξόζσπνο ηεο άλσ εηαηξείαο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο άλσ εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη ε εηαηξεία είλαη 

ελεξγή θαη δελ έρεη ιπζεί γηα νηνδήπνηε αηηία θαη ιόγν, θαη ε νπνία εηαηξεία θαη ζα νλνκάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ παξόληνο γηα ζπληνκία «ΠΩΛΗΣΡΙΑ», θαη από ην άιιν κέξνο ν ………………….., 

……………., γελλεζείο ……………. ην έηνο ………..., θάηνηθνο …………... νδόο …………... αξηζκόο …………., 

θάηνρνο ηνπ ππ' αξηζκόλ ……………... δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ Α.Σ. ………………. θαη ηνπ ππ' αξηζκόλ 

…………….. θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ……………..., ελεξγώλ ελ πξνθεηκέλσ σο δηαρεηξηζηήο θαη 

λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο ……………….. εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «……………………...» θαη κε ηνλ 

δηαθξηηηθό ηίηιν «………………….», ε νπνία εδξεύεη ζη .. …………….. θαη επί ηεο νδνύ …………... αξηζκόο 

…………., κε αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ …………... ηεο Γ.Ο.Τ. …………... θαη κε αξηζκό Γ.Δ.ΚΖ. 

…………....   Ζ εηαηξεία απηή δελ έρεη ιπζεί ή ηεζεί ζε θαηάζηαζε πησρεύζεσο, 

ζπλδηαιιαγήο/εμπγίαλζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, εηδηθήο εθθαζάξηζεο, εηδηθήο δηαρείξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή ζε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε νύηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηελ 

ππαγσγή ηεο ζε θάπνηα εθ ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ θαηά ξεηή δήισζε ηνπ εδώ εθπξνζώπνπ ηεο, 

θαη ζα νλνκάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξόληνο γηα ζπληνκία «ΑΓΟΡΑΣΡΙΑ». 

Οη άλσ ζπκβαιιόκελνη, όπσο παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, αθνύ κνπ δήισζαλ όηη γλσξίδνπλ 

αλάγλσζε θαη γξαθή θαη όηη δελ βξίζθνληαη ζε αδπλακία ππνγξαθήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη 

αηηία δήηεζαλ ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο, κε ην νπνίν δήισζαλ ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ 

ηα εμήο: 

Ζ ΠΩΙΖΣΡΗΑ δήισζε όηη απέθηεζε θαη έρεη ζηελ άκεζε, πιήξε, απνθιεηζηηθή θαη αδηαθηινλίθεηε 

θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηεο ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ, ήηνη:   

-ζ.ζ. ΣΗΘΔΣΑΗ Ζ ΠΙΖΡΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΛ ΚΔΣΑΒΗΒΑΕΟΚΔΛΩΛ ΣΟΗΥΔΗΩΛ ΣΟΤ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 

ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ-   

Όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 επ. ηνπ Λ. 4307/2014 θαη δπλάκεη ηεο από ……………… 

πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε ΠΩΙΖΣΡΗΑ πξνθήξπμε Γεκόζην Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε 

ζθνπό ηελ εθπνίεζε θηλεηνύ εμνπιηζκνύ ηεο ππό εηδηθή δηαρείξηζε αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ». Ζ δε ζρεηηθή πξόζθιεζε γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ελ ιόγσ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ έρεη θαηαρσξεζεί ζην Γεληθό Δκπνξηθό Κεηξών 

Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ (Γ.Δ.Κ.Ζ.) ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά (Δ.Β.Δ.Π.) 

ζηηο …………….. κε Θσδηθό Αξηζκό Θαηαρώξεζεο …………….., ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση. 

…………….. αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Κεηξώνπ ηνπ Δκπνξηθνύ θαη 

Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηώο, αληίηππν ηεο νπνίαο πξνζαξηάηαη ζην παξόλ, έρεη δε 

δεκνζηεπζεί ζην Γειηίν Γηθαζηηθώλ Γεκνζηεύζεσλ κε αξηζκό θύιινπ …………….. ηεο …………….. 

θαζώο θαη ζηα θύιια ησλ εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ “…………….. ” θαη “…………….. ” ηεο …………….., ηα 

νπνία πξνζαξηώληαη ζην παξόλ, αλαξηήζεθε δε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ ηελ …………….., θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ηελ …………….., ηα απνδεηθηηθά ησλ 

νπνίσλ σο άλσ δεκνζηεύζεσλ επίζεο πξνζαξηώληαη ζην παξόλ.  

Όηη ε δηαθήξπμε απηή πεξηειάκβαλε ηα απαηηνύκελα εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 

4307/2018 ζηνηρεία, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή λα ειέγμεη ηα πξνο 

εθπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελ ζπλερεία λα ππνβάιεη ζηελ έδξα ηεο ππό εηδηθή δηαρείξηζε 

εηαηξείαο θαη ελώπηνλ ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή έγγξαθε θαη ζθξαγηζκέλε δεζκεπηηθή πξνζθνξά, 

ζπλνδεπόκελε από ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο. ηελ ίδηα δεκόζηα πξόζθιεζε νξίζηεθε 

σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ θαη απνζθξάγηζε απηώλ ε ………………….. 

θαη ώξα ………..., ζηελ έδξα ηεο πσιήηξηαο.   

Όηη ζηηο ……………. γηα ηελ απόθηεζε ησλ εθπνηνύκελσλ κε ηελ άλσ δηαθήξπμε πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΑΔ ππεβιήζεζαλ έγγξαθεο δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο, ζπλνδεπόκελεο από ηηο 

απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νπνίσλ ζηηο ………... αλαθεξύρζεθε 

πιεηνδόηξηα γηα ηα άλσ πσινύκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε αθεηέξνπ ζην παξόλ ζπκβαιιόκελε 

ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ έλαληη πνζνύ πιεηνδνζίαο θαη πξνζθεξόκελνπ ηηκήκαηνο  ………...   

Όηη ν εηδηθόο δηαρεηξηζηήο ππέβαιε ηελ ………………… ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, 

ηελ από ………. αίηεζε απνδνρήο ηεο από ….. έθζεζεο ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή, πεξί αλάδεημεο 

πιεηνδόηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 παξ.7 & 74 ηνπ λ. 4307/2014), επί ηεο νπνίαο 
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εμεδόζε ε ππ’ αξηζκόλ ……../…… απόθαζε ηνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία αλαθήξπμε ηελ 

αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε αγνξάζηξηα σο πιεηνδόηξηα.    

Κε ηελ από ……….… έγγξαθε πξόζθιεζή ηεο, απεπζπλζείζα πξνο ηελ πιεηνδόηξηα, ε ΠΩΙΖΣΡΗΑ ηελ 

θάιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, θαιώληαο ηελ ηαπηόρξνλα λα θαηαβάιεη ην πξνζθεξζέλ 

ηίκεκα ηεο απνιύηνπ κεηξεηνίο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο. 

Ήδε ζήμεπα κε ην ζπκβόιαηό κνπ απηό ε άλσ πσιήηξηα ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΤΠΖΓΔΗΑ Α.Δ., όπσο λόκηκά 

εθπξνζσπείηαη, ηα αλήθνληα ζε απηή σο άλσ ιεπηνκεξώο πεξηγξαθόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

κε όια ηα επ' απηώλ θαη εμ απηώλ δηθαηώκαηά ηεο πξνζσπηθά θαη πξαγκαηηθά θαη ηα παξαγγέικαηά 

ηεο λνκήο θαη θαηνρήο θαη ηηο ζρεηηθέο αγσγέο θαη ελζηάζεηο ηεο, πωλεί, παπασωπεί, μεηαβιβάδει 

και παπαδίδει καηά πλήπε κςπιόηεηα, νομή και καηοσή ζηε δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

αγνξάζηξηα …………………. αληί ηνπ αλσηέξσ πνζνύ ηεο πιεηνδνζίαο θαη ηηκήκαηνο ησλ Δπξώ 

…………………. (………………….) ην νπνίν θξίλεηαη δίθαην, εύινγν, αιεζηλό θαη αληαπνθξηλόκελν ζηελ 

αγνξαία ησλ άλσ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ αμία θαη ην νπνίν ηίκεκα θαηέβαιε ε ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ δηα ηνπ 

ώδε εθπξνζώπνπ ηεο θαη έιαβε ε ΠΩΙΖΣΡΗΑ [κε ηελ ππ’ αξηζκόλ ……………………… ηζόπνζε δίγξακκε 

ηξαπεδηθή επηηαγή ηεο  ………………… εηο δηαηαγή ηεο ΠΩΙΖΣΡΗΑ].  

-ζ.ζ. ΣΗΘΔΣΑΗ Ο ΣΡΟΠΟ ΘΑΣΑΒΟΙΖ ΣΟΤ ΣΗΚΖΚΑΣΟ ΣΖ ΠΙΔΗΟΓΟΗΑ -    

Θαηόπηλ ησλ άλσ ε ΠΩΙΖΣΡΗΑ δήισζε όηη:  

α) κεηαβηβάδεη ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνύ, όπσο ιεπηνκεξώο απηά 

πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη σο απηά είλαη θαη βξίζθεηαη ζήκεξα, ηόζν από απόςεσο πξαγκαηηθώλ, 

όζν θαη από απόςεσο λνκηθώλ ζρέζεσλ θαη θπξίσο δηθαησκάησλ, βαξώλ θιπ., νπδεκία δε έζησ θαη 

ηελ ειάρηζηε επζύλε έρεη ε ΠΩΙΖΣΡΗΑ έλαληη ηεο ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ γηα νπνηνδήπνηε λνκηθό ή 

πξαγκαηηθό ειάηησκα απηώλ, γηα νπνηνδήπνηε γεληθά βάξνο, ρξένο, θαηάζρεζε, ζπληεξεηηθή θαη 

αλαγθαζηηθή, δηεθδίθεζε, εθλίθεζε ηξίηνπ, δηθαηώκαηα ηξίησλ, θάζε θηινληθία θαη δηέλεμε θαη από 

νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο, γηα ην θύξνο απόθηεζήο ηνπο από ηελ ππό εηδηθή 

δηαρείξηζε πσιήηξηα εηαηξεία, ηεο ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ παξαηηνύκελεο κε ην παξόλ από θάζε δηθαίσκά ηεο 

γηα λνκηθά ή πξαγκαηηθά ειαηηώκαηα ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ ζ' απηήλ κε ην παξόλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, θαζώο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα άξζξα 516, 537 θαη επόκελα ηνπ 

Αζηηθνύ Θώδηθα.     

Ζ ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ δηα ηνπ ώδε εθπξνζώπνπ ηεο ζπλνκνιόγεζε θαη απεδέρζε όια ηα πξνεθηεζέληα θαη 

δήισζε όηη: α) απνδέρεηαη ηελ πξνο απηήλ γελνκέλε πώιεζε θαη κεηαβίβαζε ησλ σο άλσ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, δήισζε δε όηη παξέιαβε απηά ζηελ πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηεο 

ζηε λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είλαη θαη επξίζθνληαη, β) έρεη δηελεξγήζεη ηνπο 

απαηηνύκελνπο λνκηθνύο θαη ηερληθνύο ειέγρνπο, εμέηαζε ηα πσινύκελα θαη βξήθε απηά ηεο 

απόιπηεο αξεζθείαο ηεο θαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπό πνπ ηα πξννξίδεη, γ) αλαγλσξίδεη σο έγθπξε, 

ηζρπξή θαη απξόζβιεηε ηελ δηαδηθαζία ηνπ σο άλσ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, δ) είλαη πιήξσο 

ελεκεξσκέλε γηα ηελ λνκηθή θαη πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ πσινύκελσλ θαη παξαηηείηαη από θάζε 

δηθαίσκα εγέξζεσο αμηώζεσλ θαηά ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή θαη θαηά ηεο ΠΩΙΖΣΡΗΑ γηα ηπρόλ 

ειιείςεηο ηνύησλ, ε) από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ε ΠΩΙΖΣΡΗΑ δελ θέξεη νπδεκία επζύλε γηα 

ηπρόλ ρεηξνηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο, από νηαδήπνηε αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αλσηέξαο βίαο, θαη ζη) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκά ηεο γηα πξνζβνιή, δηάξξεμε ή αθύξσζε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ κνπ απηνύ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηππηθό ή νπζηαζηηθό θαη αηηία, αθόκε θαη γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα.  

Γήλωζε Διδικού Γιασειπιζηή Πεπί Δξοθλήζεωρ ηος Σιμήμαηορ και Πιζηοποίεζερ 

Δκπλήπωζερ Τποσπεώζεων ηερ Αγοπάζηπιαρ:  

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία δεθηά από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ν 

εηδηθόο δηαρεηξηζηήο, θαη ε ΠΩΙΖΣΡΗΑ, έθαζηνο δειώλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 

ηνπ Λ. 4307/2014, όηη:  

α) Έιαβε κε ηνλ πξναλαθεξόκελν ηξόπν  από ηελ ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ νιόθιεξν ην ζπλνιηθό ηίκεκα ησλ 

…………………  επξώ, θαηόπηλ ηεο κεηαβίβαζεο ζ’ απηήλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ζε πιήξε θαη 
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νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ πξνζθεξζέληνο θαη επηηεπρζέληνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πιεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο, θαη δελ έρεη πιένλ θακία απαίηεζε από ηελ ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ γηα ηελ 

αηηία απηή.  

β) Δμνθιήζεθε πιήξσο θαη νινζρεξώο από ηελ αγνξάζηξηα πιεηνδόηξηα εηαηξεία γηα νιόθιεξν ην 

επηηεπρζέλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ ηίκεκα ησλ ………………. επξώ πνπ 

θαηαβιήζεθε γηα ηελ εθπνίεζε θαη κεηαβίβαζε ησλ σο άλσ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εκπξνζέζκσο 

θαη πξνζεθόλησο ζηελ ππό εηδηθή δηαρείξηζε πσιήηξηα,   

γ) Απνμελώλεηαη θαη απεθδύεηαη από θάζε γεληθά ηίηιν θαη δηθαίσκά ηεο θπξηόηεηαο, λνκήο θαη 

θαηνρήο ζηα σο άλσ πσινύκελα ζηνηρεία. 

δ) Αλαγλσξίδεη ηελ ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ ηέιεηα θαη απνθιεηζηηθή θπξία, λνκέα θαη θάηνρν ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

εθπνηνύκελνπ ελεξγεηηθνύ, ε νπνία ζα κπνξεί από ηώξα θαη ζην εμήο λα θαηέρεη, λέκεηαη θαη 

δηαζέηεη απηό, όπσο ζέιεη ειεύζεξα θαη θαηά πιήξεο θαη απόιπην ηδηνθηεζίαο δηθαίσκα.  

ε) Κεηά ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο κε ηνπο όξνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ 

ακνηβαία απνδεθηνί κε ην παξόλ ζπκβόιαηό κνπ, πηζηνπνηεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο 

αγνξάζηξηαο πιεηνδόηξηαο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ ε παξνύζα πξάμε κνπ λα απνηειεί θαη λα επέρεη 

ζέζε ηειεζίδηθεο θαηαθύξσζεο θαη πεξίιεςεο εθζέζεσο θαηαθπξώζεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1003 θαη επ. Θ.Πνι.Γ θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 4307/2014, γηα ηα έλλνκα απνηειέζκαηα 

ηεο κεηαβίβαζεο ησλ σο άλσ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ επ’ νλόκαηη ηεο ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ.  

Κεηαμύ ησλ άλσ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, όπσο παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, δειώζεθαλ, 

έγηλαλ πεξαηηέξσ ακνηβαία απνδεθηά θαη ζπκθσλήζεθαλ ηα αθόινπζα ζε ζρέζε κε ηε παξνύζα 

πώιεζε:  

α) νπνηαδήπνηε ρξέε, νθεηιέο, απνδεκηώζεηο, θόξνη, εηζθνξέο, δαπάλεο, ή άιια ηέιε θαη πνζά θαη 

ινηπέο επηβαξύλζεηο πνπ αθνξνύλ ηα κεηαβηβαδόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζώο θαη πάζεο 

θύζεσο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα σο άλσ ή/θαη ηε ρξήζε ηνπο (ελδεηθηηθά ηπρόλ απαηηήζεηο 

ηξίησλ, πξόζηηκα ή παξάβνια), είηε έλδηθεο είηε όρη, είηε έρνπλ γελλεζεί κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξόληνο είηε γελλεζνύλ κεηαγελέζηεξσο, βαξύλνπλ ηελ ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ, β) όια ηα έμνδα 

κεηαβηβάζεσο θαη κεηαθνξάο ησλ πσινύκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη θάζε άιιεο πξάμεσο 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπο κε ηελ παξνύζα, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ελδεηθηηθά ησλ ακνηβώλ θαη δηθαησκάησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, δηθεγόξνπ, ΦΠΑ, ηόζν ηνπ θύξηνπ, όζν 

θαη απηνύ πνπ ηπρόλ επηβιεζεί κεηά ηνλ έιεγρν από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ, έμνδα κεηαγξαθήο θαη θάζε 

άιιν έμνδν, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ. γ) ε πεξίπησζε πνπ ηπρόλ θιεζεί σο 

ζπλππεύζπλνο ν εηδηθόο δηαρεηξηζηήο λα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε πνζό γηα Φ.Π.Α. ή νπνηνδήπνηε 

άιιν ηέινο, θόξν, εηζθνξά ή άιιε δαπάλε ή έμνδν έλαληη νπνηαζδήπνηε αξρήο πνπ αθνξά ηελ 

παξνύζα πξάμε κεηαβίβαζεο, ε ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ ζα είλαη ππνρξεσκέλε, αθνύ εηδνπνηεζεί εγγξάθσο, 

λα θαηαβάιεη είηε απεπζείαο ζηελ αξρή είηε ζηελ ΠΩΙΖΣΡΗΑ ην πνζό πνπ ηειεζηδίθσο επηβιεζεί, 

εθηόο αλ είλαη λσξίηεξα ππνρξεσηηθή ε θαηαβνιή ηνπ, νπόηε ζα ππνρξενύηαη ε ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ λα ην 

θαηαβάιεη ακειιεηί, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο ΠΩΙΖΣΡΗΑ δηθαηνπκέλνπ λα εηζπξάμεη από ηελ 

ΑΓΟΡΑΣΡΗΑ νπνηνδήπνηε ηέηνην πνζό πνπ ζ’ αθνξά νπνηαδήπνηε από ηηο πην πάλσ ππνρξεώζεηο 

ηεο, κε θάζε λόκηκν δηθαζηηθό κέζν θαη κε εθηέιεζε ηνπ παξόληνο ζπκβνιαίνπ κνπ, πνπ θεξύζζεηαη 

από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ηίηινο εθηειεζηόο θαη εθθαζαξηζκέλνο γηα ηελ αηηία απηή. δ) 

αλαγλσξίδνπλ ηελ πώιεζε απηή έγθπξε, ηζρπξή θαη αδηάξξεθηε θαη παξαηηνύληαη από ην δηθαίσκα 

ηεο πξνζβνιήο ή δηάξξεμεο ή αθύξσζεο απηήο θαη απηνύ ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

ηππηθό ή νπζηαζηηθό θαη αηηία θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ 

Α.Θ. θαη από θάζε ζρεηηθή αγσγή θαη έλζηαζε.   

εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 4307/2014, ε ύκβαζε 

Κεηαβίβαζεο επέρεη ζέζε ηειεζίδηθεο θαηαθύξσζεο ησλ άξζξσλ 1003 θ. επ. ηνπ Θώδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο, ε δήισζε δε ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηή πεξί Πηζηνπνίεζεο Δθπιήξσζεο Τπνρξεώζεσλ ηεο 

Πιεηνδόηηδνο, επέρεη ζέζε πεξηιήςεσο εθζέζεσο θαηαθπξώζεσο ηνπ άξζξνπ 1005 ηνπ Θώδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  
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εκεηώλεηαη όηη ξώηεζα ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, όπσο παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 Λ.3227/2005, εάλ είλαη δηθαζηηθνί ή εηζαγγειηθνί 

ιεηηνπξγνί ή εάλ είλαη ζύδπγνη ή ηέθλα ηέηνησλ ελ ιεηηνπξγία ιεηηνπξγώλ θαη απηνί κνπ απήληεζαλ 

αξλεηηθά.  

Οη ζπκβαιιόκελνη, όπσο παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 

ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο (ΦΔΘ 1276/1.10.2002 η.Β) δήισζαλ ζε κέλα ηελ ζπκβνιαηνγξάθν κε αηνκηθή ηνπο 

επζύλε έθαζηνο θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986 θαηά ηηο νπνίεο «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή 

αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 

ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιιν πεξηνπζηαθό όθεινο, βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηώλ» όηη: α) ε έδξα εηαηξηώλ πνπ εθπξνζσπνύλ θαη ε 

κόληκε θαηνηθία ηνπο είλαη απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αξρή ηνπ παξόληνο.  

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.4307/2014, όπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρύεη, ζηελ 

ζύκβαζε κεηαβίβαζεο δελ απαηηείηαη, θαηά παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, λα 

κλεκνλεύνληαη νύηε λα πξνζαξηώληαη πηζηνπνηεηηθά ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο ή ρξήζεο, νύηε νπνηαζδήπνηε άιιεο δεκόζηαο ππεξεζίαο, νξγαληζκνύ ή εηαηξείαο ή ησλ 

Ο.Σ.Α. θάζε βαζκνύ, νύηε βεβαηώζεηο ή ππεύζπλεο δειώζεηο ηξίησλ, πξνβιεπόκελεο ζε 

νπνηαδήπνηε δηάηαμε λόκνπ.  

Θαη’ εμαίξεζε πξνζαξηώληαη ζην παξόλ 

-ζ.ζ. ΣΗΘΔΛΣΑΗ ΣΑ ΠΡΟΑΡΣΩΚΔΛΑ -  

 

Οη παξαπάλσ δειώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηαρσξήζεθαλ ζην ζπκβόιαην απηό ην νπνίν 

γξάθηεθε ζε ……………….. θύιια κεηά πξνζζέησλ πεξηζσξίσλ αθεζέλησλ κε αίηεζή ηνπο. 

Δπηθνιιήζεθε ηέινο κεγαξνζήκνπ επξώ ……………….. γηα ην πξσηόηππν θαη ……………….. επξώ γηα ηα 

αληίγξαθα. Γηα δηθαηώκαηα ηνπ παξόληνο κε δύν (2) αληίγξαθα εηζεπξάρζε ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 

επξώ ……………….. εθ ησλ νπνίσλ γηα ην πξσηόηππν επξώ ……………….. γηα ηε κεηάβαζή κνπ εθηόο 

έδξαο επξώ ……………….. γηα  ηα  αληίγξαθα επξώ ……………….. θαη ηέιε κεγαξνζήκσλ ……………….. 

επξώ. Δπί ησλ εηζπξαρζέλησλ δηθαησκάησλ πνζνύ επξώ ……………….. εηζπξάρζεθε Φ.Π.Α.24% επξώ 

………………..  ησλ δηθαησκάησλ κνπ ππνινγηζζέλησλ επί ηνπ πνζνύ ησλ επξώ ……………….. . Δπί ηνπ 

πνζνύ ησλ Δπξώ ……………….. έγηλε παξαθξάηεζε θόξνπ 20% πνζνύ Δπξώ ……………….. 

Σν ζπκβόιαην απηό δηαβάζηεθε ζηνπο ζπκβαιιόκελνπο, θαζαξά θαη κεγαιόθσλα, νη νπνίνη όπσο 

παξίζηαληαη θαη εθπξνζσπνύληαη, ην άθνπζαλ, ην βεβαίσζαλ, ζπκθώλεζαλ ζην πεξηερόκελό ηνπ θαη 

ην ππέγξαςαλ απηνί θαη εγώ ε ζπκβνιαηνγξάθνο, όπσο ν λόκνο νξίδεη.  

ΟΗ ΤΚΒΑΙΙΟΚΔΛΟΗ                  … ΤΚΒΟΙΑΗΟΓΡΑΦΟ 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ εθπξόζσπν ηεο εηδηθήο δηαρείξηζεο θύξην ηέθαλν Παπαδόπνπιν, ηει. +30 

212 107 0020, (κε e-mail specialadministrator@hsy.gr) 

  

θαξακαγθάο, 3 Ινπλίνπ 2021 

Ο Δηδηθφο δηαρεηξηζηήο 

 

Υξηζηφδνπινο εθέξεο 
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