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

το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» - Μέρος 3  
 
 
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.  

 
4. Ερώτηση: Could you confirm that the expected dossier must contain one (1) single hard copy version, with 

an electronic version combined in pdf (either on USB key or CD-ROM).  
 
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Φάκελος 1ου-Σταδίου) πρέπει να 
περιέχει μία (1) έντυπη έκδοση όλου του Φακέλου, καθώς και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο όλου του 
Φακέλου σε μορφή pdf (είτε σε USB key είτε σε CD-ROM), σύμφωνα με την παρ. 4.1.1.1 της Πρόσκλησης ΕΕ.  

 
5. Ερώτηση: Σύμφωνα με το Άρθρο 2.3.2.1, παράγραφος (3) της διακήρυξης: «Ένα επίσημο απόσπασμα από 

το μητρώο πρακτικών του αρμόδιου φορέα που ενέκρινε τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, 
εξουσιοδοτώντας ένα ή περισσότερα πρόσωπα να υποβάλλουν το «Φάκελο του 1ου Σταδίου» και να 
υπογράψουν…». 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την υποβολή 
του φακέλου του 1ου Σταδίου του διαγωνισμού. 
Αρκεί η υποβολή του φακέλου στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  
 
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την υποβολή του 
«Φακέλου-1ου Σταδίου» του διαγωνισμού. Αρκεί η υποβολή του φακέλου στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 
ΟΛΘ , σύμφωνα με την παρ. 2.1.2.5 της Πρόσκλησης ΕΕ. 

 
6. Ερώτηση: 

I. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση συμμετέχοντος σε μορφή Κοινοπραξίας δεν 
προβλέπεται ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των μελών της στην εν λόγω Κοινοπραξία. 

II. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν προβλέπεται η «Στήριξη στις ικανότητες τρίτων 
προσώπων», δυνατότητα που προβλέπεται από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο των 
χωρών – μελών της. 
Παρακαλούμε να εξετάσετε την επιπλέον δυνατότητα ο «Υποψήφιος» - όσον αφορά στα κριτήρια του 
Διαγωνισμού – να μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών του με αυτούς, παραμένοντας από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης, 
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όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις των δημοσίων έργων. 
III. Στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας αναφέρονται σε έργα στα οποία 

οι Υποψήφιοι «πρέπει να έχουν οριστεί ως εργολάβοι εντός των τελευταίων δέκα ετών …». 
Παρακαλούμε να εξετάσετε αναδιατύπωση του παραπάνω ως εξής «…πρέπει να έχουν 
κατασκευάσει εντός των τελευταίων δέκα ετών…», όπως ισχύει και για το κριτήριο της παρ. 2.2.2.3.   

 
Απάντηση: 
I. Επιβεβαιώνεται ότι σε περίπτωση συμμετέχοντος σε μορφή Κοινοπραξίας δεν προβλέπεται ελάχιστο 

ποσοστό συμμετοχής των μελών της στην εν λόγω Κοινοπραξία.  
II. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Απάντηση της Ερώτησης Νο3 

(https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2270-diefkr_p6_part2).  
III. Τα κριτήρια των παρ. 2.2.2.1 και 2.2.2.2 αναφέρονται σε εκτελεσμένες κατασκευαστικές εργασίες. 

Συνεπώς, η Πρόσκληση ΕΕ δεν χρήζει οποιασδήποτε αναδιατύπωσης στο σημείο αυτό. 
 

7. Ερώτηση: Article 3.4.3.3. Description of key features of the project: “ … dredging of navigation channel and 
ship maneuvering area at a minimum water depth of -17.60 m MSL, ….” 

Could you provide for the dredging works: 
- Plan view of actual bathymetry and design depth to be dredged  
- Volumes to be dredged 
- Type of material to be dredged 
- Disposal area for dredged material 

Απάντηση: Το προαναφερόμενο αίτημα για παροχή τεχνικών στοιχείων και λεπτομερειών για το  έργο στο 
παρόν Στάδιο δεν δύναται να γίνει δεκτό, καθώς βασική πρόβλεψη της Διαγωνιστικής Διαδικασίας είναι η 
παροχή λεπτομερειών για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου στους προεπιλεγέντες υποψηφίους κατά το 
2ο Στάδιο του Διαγωνισμού.  

 
8. Ερώτηση:  Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι σε περίπτωση ένωσης, τα κριτήρια 2.2.2.2, 2.2.2.3 και 

2.2.2.4 όπως αυτά αναφέρονται στη [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2] της διακήρυξης του εν θέματι έργου, πρέπει 
να πληρούνται και τα τρία μαζί από τουλάχιστον ένα μέλος στο σύνολό τους ή μπορεί να πληρούνται από 
τουλάχιστον ένα μέλος το καθένα εξ ’αυτών των κριτηρίων χωριστά. 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, τα κριτήρια 2.2.2.2, 2.2.2.3 
και 2.2.2.4, όπως αυτά αναφέρονται στη [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2] της Πρόσκλησης ΕΕ, δεν είναι 
υποχρεωτικό  να πληρούνται και τα τρία μαζί από τουλάχιστον ένα μέλος στο σύνολό τους, αλλά δύναται 
να πληρούνται από τουλάχιστον ένα μέλος το καθένα εξ ’αυτών των κριτηρίων χωριστά.   

 
9. Ερώτηση:  Request for NDA format amendment. 

We hereby seek your express consent for the below slight modification of the Article 13, as we have noticed 
the absence of duration in your agreement: 

 
13. Delivery of a signed copy by facsimile transmission or in Adobe Portable Document Format (PDF) 
sent by electronic mail shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement. If 
either method is adopted, without prejudice to the validity of such Agreement, the Candidate shall 
provide the original of such page as soon as reasonably practicable thereafter.  This Agreement shall 
remain in full force and effect for a period of two (2) years from its effective date. However, the 
confidentiality provisions shall survive the termination / expiration of the present Agreement for a 
period of five (5) years after such termination / expiration. 
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Απάντηση: Το προαναφερόμενο αίτημα για τροποποίηση του Συμφώνου Εμπιστευτικότητας (NDA) δεν 
δύναται να γίνει δεκτό. Κατά συνέπεια, το Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας παραμένει ως έχει  στην Πρόσκληση 
ΕΕ. 

 
 

 
 
 
Σημαντική σημείωση 
Παρακαλούμε 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» 

1. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2252-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-
%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%
BF%CF%83-1%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%85  

2. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2266-paratasi-pothesmias-ekdilosis-6os 
3. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2268-diefk-p6-20200117-gr 
4. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2270-diefkr_p6_part2 

 


