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Θέμα: Διευκρινίσεις στους ενδιαφερόμενους αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» - Μέρος 2  
 
 
Σε συνέχεια των προηγούμενων διευκρινίσεων αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το 
έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», οι παρακάτω απαντήσεις – διευκρινίσεις αναφέρονται 
στα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους. Οι απαντήσεις – διευκρινίσεις παρατίθενται με 
διαδοχική αρίθμηση. Όλες οι απαντήσεις – διευκρινίσεις που χορηγούνται από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
 
3. Ερώτηση: Στο τεύχος της Π.Ε.Ε. δεν υπάρχει αναφορά στην δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να προβεί στην 

επίκληση Οικονομικής ή και Τεχνικής εμπειρίας Τρίτων (Μητρικής εταιρείας, Θυγατρικής, κλπ.), η οποία 
δυνατότητα άλλωστε προβλέπεται από την Νομοθεσία της Ε.Ε. και παρέχεται πάντοτε σε όλους τους 
Διαγωνισμούς οι οποίοι διεξάγονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως χορηγήσετε στον Διαγωνιζόμενο την εν λόγω δυνατότητα 
προσθέτοντας στο τεύχος της Π.Ε.Ε. την παρακάτω παράγραφο: 
Για την απόδειξη της Οικονομικής Ικανότητας της παραγράφου 2.2.4.1 και της Τεχνικής Ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.2, ο Διαγωνιζόμενος ή τα Μέλη αυτού, σε περίπτωση Κοινοπραξίας, δύνανται να 
στηρίζονται στις ικανότητες τρίτων προσώπων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κατωτέρω 
παραγράφους. 
Για την απόδειξη της Οικονομικής Ικανότητας της παραγράφου 2.2.4.1 ο Διαγωνιζόμενος ή τα Μέλη αυτού, 
σε περίπτωση ένωσης, δύνανται να στηρίζονται και να κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής επάρκειας 
συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων (Μητρικής εταιρείας, Θυγατρικής, κλπ.) υπό την αναγκαία 
προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση αυτή, η Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα εγγυηθεί ανεπιφύλακτα και 
ανέκκλητα προς τον Εργοδότη για οποιαδήποτε χρηματοοικονομικής φύσεως υποχρέωση δηλώνεται με την 
Προσφορά ότι θα αναληφθεί από την Διαγωνιζόμενο ή, κατά περίπτωση, το Μέλος του κατά την εκτέλεση 
της Σύμβασης. 
Για την απόδειξη της Τεχνικής Ικανότητας της παρ. 2.2.2 οι Διαγωνιζόμενοι ή τα Μέλη αυτού, σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας, μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων (Μητρικής εταιρείας, Θυγατρικής, κλπ.), ή άλλων φορέων υπό την 
αναγκαία προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση αυτή, η Συνδεδεμένη Επιχείρηση ή οι άλλοι φορείς θα 
δεσμευτούν εγγράφως έναντι του Εργοδότη ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.       
 
Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι στη [Σημαντική Σημείωση 4] προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«Για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων Οικονομικής Ικανότητας της παραγράφου 2.2.4.1, ο 
Διαγωνιζόμενος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής επάρκειας Μητρικής ή 
Θυγατρικής εταιρείας του, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση αυτή, η Μητρική ή 
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Θυγατρική εταιρεία θα εγγυηθεί ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα προς τον Εργοδότη για οποιαδήποτε 
χρηματοοικονομικής φύσεως υποχρέωση δηλώνεται με την Προσφορά ότι θα αναληφθεί από τον 
Διαγωνιζόμενο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Διαγωνιζόμενος για να επικαλεστεί τη σχετική 
Οικονομική Ικανότητα από μια Θυγατρική εταιρεία του, το ποσοστό συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου ως 
Μητρικής εταιρείας στη Θυγατρική πρέπει να είναι τουλάχιστον 51%.». 
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι στη [Σημαντική Σημείωση 2] προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«Για την απόδειξη της Τεχνικής Ικανότητας της παρ. 2.2.2, ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να επικαλείται και να 
κάνει χρήση της Τεχνικής Ικανότητας Μητρικής ή Θυγατρικής εταιρείας του, υπό την αναγκαία προϋπόθεση 
ότι, στην περίπτωση αυτή, η Μητρική ή Θυγατρική εταιρεία θα δεσμευτεί εγγράφως έναντι του Εργοδότη 
ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Ο 
Διαγωνιζόμενος για να επικαλεστεί τη σχετική Τεχνική Ικανότητα από μια Θυγατρική εταιρεία του, το 
ποσοστό συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου ως Μητρικής εταιρείας στη Θυγατρική πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 51%.»     
 

 
 
Σημαντική σημείωση 
Παρακαλώ όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. http://www.thpa.gr/ ώστε να 
ενημερώνεστε έγκαιρα αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «6ος Προβλήτας, 
Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». 
 
Προηγούμενοι σύνδεσμοι σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «6ος Προβλήτας, 
Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» 
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