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

το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» - Μέρος 4  
 
 
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.  

 
10. Ερώτηση: We have well noted the terms of your answer to clarification dated January 17th, 2020 

#Quote 
Answer: It is clarified that in the (Important Note 4] the following paragraph is added: 
"In order to demonstrate the Financial Capacity referenced in the paragraph 2.2.4.1 the Candidate, may rely 
on and make use of the financial capability of Parent or Subsidiary Company, provided that, in such case, the 
Parent or Subsidiary Company will unconditionally and irrevocably guarantee to the Employer for any 
financial obligation stated in the Offer that will undertake the Candidate during the execution of the Contract. 
In order the Candidate to rely on the relevant Financial Capacity of its Subsidiary Company, the participation 
percentage of the Candidate as Parent Company to its Subsidiary must be at least 51%. 
Moreover, it is clarified that in the (Important Note 2] the following paragraph is added: 
In order to demonstrate the Technical Capacity referenced in the paragraph 2.2.2 the Candidate, may invoke 
and make use of the technical capabilities of Parent or Subsidiary Company provided that, in such a case, the 
Parent or Subsidiary Company will commit in writing towards the Employer that they will execute the works 
or services which require the specific competencies/skills. In order the Candidate to rely on the relevant 
Technical Capacity of a Subsidiary Company, the participation percentage of the Candidate as Parent 
Company to its Subsidiary must be at least 51%. 
“Unquote 
We would like you to consider the further clarification request: 
You accepted in your previous response to clarification that criteria mentioned in articles 2.2.2 & 2.2.4 
covering respectively technical and financial eligibilities criterion are transferable from direct parent 
company to its subsidiary. 
In the same approach, we kindly ask you to consider for Joint Venture or Group of firms that the classification 
Grade 7 (seven) of the direct parent company is identically transferrable to its direct affiliate company (ie the 
Leader of the Joint Venture candidate). In that case, the Leader will be a company supported by the certificate 
of Grade 7 attributed to its direct parent company. 
 
Απάντηση: Το προαναφερόμενο αίτημα, ότι στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΕΕΠ) το πτυχίο έβδομης (7ης) τάξης της μητρικής εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
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συνδεδεμένη εταιρεία (δηλαδή τον Επικεφαλής (Leader) της Κοινοπραξίας ή ΕΕΠ), δεν δύναται να γίνει 
δεκτό. Κατά συνέπεια, ο Επικεφαλής δεν μπορεί να είναι μια εταιρεία που θα στηρίζεται και θα επικαλείται 
το πτυχίο έβδομης (7ης) τάξης της μητρικής εταιρείας του.  

 
 
 
 
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 
5. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2272-diefkr_p6_part3_el 

 

 


