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

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

 
12. Ερώτηση:  We have well noted the terms of your answer to clarification dated January 31st, 2020: 

The abovementioned request, that in the case of a Joint venture or Grouping of firms the classification Grade 
seven (7) of the direct parent company is identically transferrable to its direct affiliate company (ie the Leader 
of the Joint Venture or Grouping of firms), cannot be accepted. Therefore, the Leader cannot be a company 
supported by and invoke the certificate of Grade 7 attributed to its direct parent company.  
We would like you to consider the further clarification request: 
In reference to the IMPORTANTE NOTE 1 of the article 2.2.1, it is stipulated that "In the case of a joint venture 
or grouping of firms technical criterion 2.2.1 above must be met in full by the member who has the highest 
stake in the joint venture or grouping (the leader hereof)". 
We hereby seek your express consent and agreement for a slight relaxation of this above NOTE 1, having it 
revised with an amendment to consider Joint Ventures where members are jointly severally liable towards 
the Employers, as follows: 
"In the case of a joint venture or grouping of firms technical criterion 2.2.1 above must be met in full by the 
member who has the highest stake in the joint venture or grouping (the leader hereof), or in case of Joint 
Venture where members are jointly and severally liable to the Employer, by at least one member having a 
minimum share of 45% of the Joint Venture". 
We think that this amendment allows to propose Joint Venture where the leadership is given to an 
international player, not registered within the Greek classification system, while it maintains the required 
financial and technical robustness required through the presence of a Greek registered major Greek partner, 
dully registered as Grade 7 and guaranteeing the work completion though its joint and several liability 
towards the Employer. 
We look forward to receiving your response, hoping it will allow us to pursue this project with the 
Joint-Venture scheme we intend to implement, and we thank you in advance for your kind 
understanding. 
 
Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι, οι διατάξεις της Πρόσκλησης ΕΕ επιτρέπουν στις διεθνείς εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ανάληψης εκτέλεσης έργων με προϋπολογισμό 
αντίστοιχο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου «6ος Προβλήτας, επέκταση λιμενικής υποδομής» 

Θεσσαλονίκη,   06 Φεβρουαρίου 2020 
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(130.000.000 ευρώ) στη χώρα προέλευσής τους, να συμμετέχουν στον παρόντα Διαγωνισμό ως 
Επικεφαλής (Leader) Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΕΕΠ), ανεξάρτητα του 
ποσοστού συμμετοχής της επιχείρησης στην εν λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ και ανεξάρτητα αν υπάρχει Ελληνική 
εταιρεία στην εν λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ. 
Κατά συνέπεια, το προαναφερόμενο αίτημα για τροποποίηση της [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ 1] δεν 
δύναται να γίνει δεκτό και η [ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1] 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 
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 
7. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2276-diefk-p6-20200203-el 

 
 

 


