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

το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» - Μέρος 5  
 
 
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.  

 
11. Ερώτηση:  

I. DREDGING VOLUME: Regarding to the key features of the project, we would like to know the data 
concerning the dredging volume of the navigation channel and the cubic meters of the yard area to 
have an order of magnitude of the scope of the works. 

II. CONTRACT TYPE: As this is a preliminary phase (EOI), the type of contract is not specified. Are you 
contemplating a certain contract for this work, such as a FIDIC type contract? 

III. SCOPE OF THE PROJECT: Concerning to the scope of the project, we would like to know if you are 
evaluating a D&B technical tender or exclusively for construction? 

IV. RFP STAGE - ADDITIONAL PARTNERS: In case of being prequalified, if during the second stage we 
considered the possibility of applying with a partner. Would it be possible to add this partner during 
RFP stage? 

V. GREEK VERSION: Can you please be so kind as to send us the Greek version of the document "CALL 
FOR EXPRESSION OF INTEREST (1st Stage) TO SELECT A "CONTRACTOR"? (Please find enclosed English 
version) 

 
Απάντηση: 
I. ΟΓΚΟΣ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ: 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 της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

II. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το εν λόγω θέμα θα καθοριστεί λεπτομερώς στο Στάδιο 2 της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  

III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Διευκρινίζεται ότι η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διεξάγει διαγωνισμό αποκλειστικά για την 
κατασκευή του έργου και όχι για Μελέτη και Κατασκευή.    

IV. ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΛΗ: Διευκρινίζεται ότι ο 
Προεπιλεγέντας Υποψήφιος δύναται να προσθέσει ένα μέλος κατά το 2ο Στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 1.3.3.2 και το Παράρτημα B της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

Θεσσαλονίκη,   03 Φεβρουαρίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 
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V. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: Η Ελληνική έκδοση της "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1ο Στάδιο) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: 

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  

 
 
 
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 
6. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2274-diefk-p6-20200131-gr 

 

 


