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

το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» - Μέρος 7  
 
 
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.  
 
13. Ερώτηση: Στο άρθρο 1.3.3.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1ου σταδίου) αναγράφεται: 

«….Οι «Προεπιλεγείσες» κατασκευαστικές εταιρείες, μεμονωμένες ή σε μορφή Κοινοπραξίας/Σύμπραξης 
επιτρέπεται κατά το 2ο Στάδιο να ενισχύσουν την συμμετοχή τους σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής του 
Κεφαλαίου 2, προσθέτοντας κατάλληλο μέλος (η), με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, το μέλος που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον «Προεπιλεγέντα» (Leader) 
παραμένει το ίδιο…». 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι :  
I. Το νέο αυτό πρόσθετο μέλος, τι κριτήρια πρέπει να καλύπτει;  

II. Γίνεται αποδεκτό μέλος το οποίο δεν συμμετείχε υπό οποιονδήποτε τρόπο  στο 1ο στάδιο; 
III. Μέχρι ποιου ποσοστού μπορεί να ανέλθει το ποσοστό του νέου πρόσθετου μέλους στο 2ο στάδιο; 

 
Απάντηση: 

I. Σύμφωνα με την παρ. 1.3.3.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι «Προεπιλεγείσες» 
κατασκευαστικές εταιρείες, μεμονωμένες ή σε μορφή Κοινοπραξίας/Σύμπραξης επιτρέπεται κατά το 
2ο Στάδιο να ενισχύσουν την συμμετοχή τους σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής του Κεφαλαίου 2, 
προσθέτοντας κατάλληλο μέλος (η). Διευκρινίζεται ότι το πρόσθετο (α) μέλος (η) πρέπει να καλύπτει 
τα κριτήρια συμμετοχής του 1ου Σταδίου.   

II. Επιβεβαιώνεται ότι γίνεται αποδεκτό κατάλληλο μέλος το οποίο δεν συμμετείχε στο 1ο  Στάδιο. 
III. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει τεθεί όριο στο ποσοστό συμμετοχής του νέου πρόσθετου μέλους στην 

Κοινοπραξία/Σύμπραξη κατά το 2ο Στάδιο. Ο μοναδικός περιορισμός είναι, σύμφωνα με την παρ. 
1.3.3.2: «Οι «Προεπιλεγείσες» κατασκευαστικές εταιρείες, μεμονωμένες ή σε μορφή 
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης επιτρέπεται κατά το 2ο Στάδιο να ενισχύσουν την συμμετοχή τους σχετικά 
με τα κριτήρια προεπιλογής του Κεφαλαίου 2, προσθέτοντας κατάλληλο μέλος (η), με την 
προϋπόθεση ότι σε περίπτωση Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης, το μέλος που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 
στον «Προεπιλεγέντα» (Leader) παραμένει το ίδιο». 

 
14. Ερώτηση: Στην παρ. iii του άρθρου 2.2.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναγράφεται: 

Θεσσαλονίκη,   10 Φεβρουαρίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 



 

2

«….Προερχόμενες από κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ ή/και των κρατών-μελών που έχουν υπογράψει την 
συμφωνία του Π.Ο.Ε, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον έχουν 
εκτελέσει σε κράτη της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ ή κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία του Π.Ο.Ε. 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα με το δημοπρατούμενο και πληρούν τις αντίστοιχες τυπικές και 
ουσιαστικές προϋποθέσεις με τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των παραπάνω εδαφίων….». 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιες είναι οι «αντίστοιχες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις». 
Σημείωση: 
Εδώ σημειώνουμε ότι στην παρ. i του  ιδίου άρθρου 2.2.1 αναγράφεται προφανώς εκ παραδρομής:  «…7ης 
τάξης ή μεγαλύτερης ……».   
Η διατύπωση «ή μεγαλύτερης» πρέπει να σβηστεί επειδή στο Ελληνικό μητρώο του ΜΕΕΠ δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη τάξη από την 7η. 
 
Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι οι «αντίστοιχες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις» που μνημονεύονται 
στην παρ. 2.2.1.iii αναφέρονται στο δικαίωμα των εργοληπτικών επιχειρήσεων συμμετοχής και ανάληψης 
εκτέλεσης έργων με προϋπολογισμό αντίστοιχο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου «6ος 
Προβλήτας, επέκταση λιμενικής υποδομής» (130.000.000 ευρώ), στη χώρα προέλευσής τους. 
Διευκρινίζεται επίσης ότι για τη διατύπωση της παρ. 2.2.1.i «…7ης τάξης ή μεγαλύτερης …» δεν υφίσταται 
οποιοδήποτε θέμα, δεδομένου ότι στο Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ δεν υπάρχει μεγαλύτερη τάξη από την 7η. 
 

15. Ερώτηση: Σύμφωνα με το  άρθρο 2.2.2.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
« 2.2.2.1 Οι “Υποψήφιοι” θα πρέπει να διαθέτουν ειδική εμπειρία κατασκευής λιμενικών έργων, η οποία θα 
καλύπτεται με την εκτέλεση λιμενικών έργων, τα τελευταία 10 έτη, συνολικού προϋπολογισμού σε ευρώ: 
ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000€). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κοινοπραξιών ή (ΕΕΠ)  η 
πιστοποιούμενη εμπειρία δύναται  να προκύπτει αθροιστικά από το σύνολο των μελών της 
Κοινοπραξίας/(ΕΕΠ), ανεξάρτητα από το πιστοποιούμενο κόστος κατασκευαστικών εργασιών ανά έργο. 
Για τα έργα αυτά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οριστεί ως εργολάβοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών 
(περίοδος από 01/01/2010 - 31/12/2019). Ειδικότερα, τα πιστοποιούμενα έργα δύναται να αναφέρονται 
είτε σε ολοκληρωμένα έργα είτε σε έργα που βρίσκονται την παρούσα στιγμή σε εξέλιξη. Διευκρινιστικά 
σημειώνεται ότι για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, η συνολική αξία των εκτελεσμένων πιστοποιημένων 
κατασκευαστικών εργασιών, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση κατασκευής, πρέπει να πληροί το παραπάνω 
όριο. Για να επικαλεστεί τη σχετική εμπειρία, ο ‘’Υποψήφιος’’ πρέπει να ήταν ο Αποκλειστικός Ανάδοχος του 
έργου ή να κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα μέλη σε περίπτωση Κοινοπραξίας/ΕΕΠ 
(ανεξαρτήτως του % συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγο Κοινοπραξία/ΕΕΠ) ή οποιοδήποτε μέλος σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας/ΕΕΠ κατέχοντας τουλάχιστον το 30% συμμετοχής στην εν λόγω Κοινοπραξία/ΕΕΠ 
ή να ήταν διορισμένος υπεργολάβος στο συγκεκριμένο έργο…».  
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα εξής: 

α.) H προαναφερόμενη έκφραση: «συνολικού προϋπολογισμού» - (δεύτερη γραμμή) του άρθρου   
2.2.2.1 – αφορά: 
 i ) στην δαπάνη των έως τώρα εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών ή   
 ii) στη συνολική  Σύμβαση του έργου (εφόσον το έργο είναι  ακόμα σε εξέλιξη)  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις (i) ή (ii), θα ληφθεί 
υπόψη στον υπολογισμό του ποσού που απαιτείται για την ικανοποίηση του κριτηρίου της ανωτέρω 
παραγράφου 2.2.2.1 (άνω των  80.000.000 €). 

 
β.)  Θεωρούμε ότι είναι  αποδεκτό να ληφθούν υπόψη στα ποσά εκτέλεσης λιμενικών έργων για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου της ανωτέρω παραγράφου 2.2.2.1 (άθροισμα άνω των  80.000.000 €) 
και Λιμενικές εργασίες από έργα  τα οποία δεν είναι αμιγώς και εξ ολοκλήρου Λιμενικά . Τέτοια 
έργα μπορεί να είναι  π.χ  γέφυρα σε θαλάσσια περιοχή  με εκτεταμένες θεμελιώσεις εντός 
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θαλάσσης, αεροδιάδρομος στην θάλασσα,. Ξενοδοχειακές παραθαλάσσιες μονάδες με κατασκευές 
εντός θαλάσσης , κ.λπ όπου το έργο συνολικά δεν εντάσσεται βεβαίως στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, 
αλλά τμήμα των εργασιών του ανήκουν στην κατηγορία των ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ. Αυτές λοιπόν οι 
εκτελεσμένες και πιστοποιημένες λιμενικές  εργασίες (τμήμα του όλου έργου)  θεωρούμε ότι 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση  του κριτηρίου της παραγράφου 2.2.2.1 
(άθροισμα άνω των  80.000.000 € ). 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ορθή κατανόησή μας.  

 
γ.) Από τη διατύπωση της τελευταίας πρότασης της ανωτέρω παραγράφου 2.2.2.1:  

«Για να επικαλεστεί τη σχετική εμπειρία, ο ‘’Υποψήφιος’’ πρέπει …………… στο συγκεκριμένο έργο» 
αντιλαμβανόμαστε ότι στην  περίπτωση που ο ‘’Υποψήφιος’’ έχει αποκτήσει   την εμπειρία 
συμμετέχοντας ως μέλος Κοινοπραξίας με ποσοστό τουλάχιστον 30%,  το ποσόν του συγκεκριμένου 
λιμενικού έργου  που θα ληφθεί υπόψη  για την κάλυψη της εμπειρίας της ανωτέρω παραγράφου 
2.2.2.1 (άθροισμα άνω των  80.000.000 € )  θα  αφορά στο σύνολο  (100%) της  αξίας του 
εκτελεσθέντος έργου  δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό στην Πρόσκληση  
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ορθή κατανόησή μας . 

 
Απάντηση:   

α.)  Διευκρινίζεται ότι η έκφραση: «συνολικού προϋπολογισμού σε ευρώ: ογδόντα εκατομμυρίων 
(80.000.000€)» της παρ. 2.2.2.1 αφορά στην δαπάνη των έως τώρα εκτελεσμένων και 
πιστοποιημένων εργασιών (είτε για ολοκληρωμένα έργα είτε για έργα που βρίσκονται την 
παρούσα στιγμή σε εξέλιξη). 

β.)  Το προαναφερόμενο αίτημα να ληφθούν υπόψη στα ποσά εκτέλεσης λιμενικών έργων για την 
ικανοποίηση του κριτηρίου της παρ. 2.2.2.1 (συνολικό κόστος κατασκευαστικών εργασιών  
80.000.000 €) και Λιμενικές εργασίες από έργα τα οποία δεν είναι αμιγώς και εξ ολοκλήρου Λιμενικά 
δεν δύναται να γίνει δεκτό.  

γ.) Επιβεβαιώνεται ότι στην περίπτωση που ο ‘’Υποψήφιος’’ επικαλείται την εμπειρία συμμετέχοντας 
ως μέλος Κοινοπραξίας με ποσοστό τουλάχιστον 30%,  το ποσόν του συγκεκριμένου λιμενικού έργου  
που θα ληφθεί υπόψη  για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 2.2.2.1 (συνολικό κόστος 
κατασκευαστικών εργασιών  80.000.000 €)  θα  αφορά στο σύνολο (100%) της αξίας του 
εκτελεσθέντος λιμενικού έργου.  

 
16. Ερώτηση: Σύμφωνα με το  άρθρο 2.2.2.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

«Οι‘’Υποψήφιοι’’ θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιημένη εκτελεσμένη εμπειρία κατασκευής λιμενικών 
έργων εντός των τελευταίων δέκα ετών ενός εκτελεσμένου έργου με κόστος εκτελεσμένων 
κατασκευαστικών εργασιών τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€). Ειδικότερα, για 
αυτό το έργο, οι ‘’Υποψήφιοι’’ θα πρέπει να έχουν οριστεί ως εργολάβοι εντός των τελευταίων δέκα (10) 
ετών (περίοδος από 01/01/2010 -  31/12/2019)…. Για να επικαλεστεί τη σχετική εμπειρία, ο ‘’Υποψήφιος’’ 
πρέπει να ήταν ο Αποκλειστικός Ανάδοχος του έργου ή να κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα 
μέλη σε περίπτωση Κοινοπραξίας/ΕΕΠ (ανεξαρτήτως του % συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγο 
Κοινοπραξία/ΕΕΠ) ή οποιοδήποτε μέλος σε περίπτωση Κοινοπραξίας/ΕΕΠ κατέχοντας τουλάχιστον το 30% 
συμμετοχής στην εν λόγω Κοινοπραξία/ΕΕΠ ή να ήταν διορισμένος υπεργολάβος στο συγκεκριμένο έργο » 
 

α.) Θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό και έργο που δεν χαρακτηρίζεται «λιμενικό» αλλά περιλαμβάνει 
λιμενικές εργασίες και είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη για την  η κάλυψη του κριτηρίου της ανωτέρω 
παραγράφου 2.2.2.2 (25.000.000 €),  εφόσον βέβαια στα πλαίσια εκτέλεσής του έχουν πιστοποιηθεί  
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για την ζητούμενη χρονική περίοδο εργασίες  λιμενικών αξίας άνω των 25.000.000€. Τέτοια έργα 
μπορεί να μπορεί να είναι π.χ  γέφυρα σε θαλάσσια περιοχή με εκτεταμένες θεμελιώσεις εντός 
θαλάσσης, αεροδιάδρομος στην θάλασσα, ξενοδοχειακές παραθαλάσσιες μονάδες με κατασκευές 
εντός θαλάσσης , κ.λπ όπου το έργο συνολικά δεν εντάσσεται βεβαίως στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, 
αλλά  τμήμα των εργασιών του ανήκουν στην κατηγορία των ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε. 

 
β.)  Από τη διατύπωση της τελευταίας πρότασης της ανωτέρω παραγράφου 2.2.2.2 :  

«Για να επικαλεστεί τη σχετική εμπειρία, ο ‘’Υποψήφιος’’ πρέπει …………… στο συγκεκριμένο έργο» 
αντιλαμβανόμαστε ότι στην  περίπτωση που ο ‘’Υποψήφιος’’ έχει αποκτήσει  εμπειρία 
συμμετέχοντας ως μέλος Κοινοπραξίας με ποσοστό τουλάχιστον 30%,  το ποσόν του συγκεκριμένου 
λιμενικού έργου  που θα ληφθεί υπόψη για την κάλυψη του κριτηρίου της ανωτέρω παραγράφου 
2.2.2.2 (λιμενικές εργασίες από ένα έργο 25.000.000 € και άνω)  θα  αφορά στο σύνολο  (100%) της  
αξίας του εκτελεσθέντος λιμενικού  έργου  δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ορθή κατανόηση μας. 

 
Απάντηση:  

α.) Το προαναφερόμενο αίτημα να ληφθούν υπόψη για την ικανοποίηση του κριτηρίου της παρ. 2.2.2.2 
(25.000.000 €) και Λιμενικές εργασίες από έργο το οποίο δεν είναι αμιγώς και εξ ολοκλήρου 
Λιμενικό δεν δύναται να γίνει δεκτό. 

β.) Επιβεβαιώνεται ότι στην  περίπτωση που ο ‘’Υποψήφιος’’ επικαλείται την εμπειρία συμμετέχοντας 
ως μέλος Κοινοπραξίας με ποσοστό τουλάχιστον 30%,  το ποσόν του συγκεκριμένου λιμενικού έργου  
που θα ληφθεί υπόψη  για την κάλυψη του κριτηρίου της παρ. 2.2.2.2 (λιμενικές εργασίες από ένα 
έργο με κόστος εκτελεσμένων κατασκευαστικών εργασιών τουλάχιστον 25.000.000 €) θα αφορά στο 
σύνολο  (100%) της  αξίας του εκτελεσθέντος λιμενικού έργου. 

 
17. Ερώτηση: Σύμφωνα με το  άρθρο 2.2.2.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

«Θα πρέπει να έχει κατασκευάσει εντός των τελευταίων δέκα ετών (περίοδος από 01/01/2010 – 
31/12/2019) κρηπιδότοιχο ή άλλο Λιμενικό έργο με Caissons μήκους τουλάχιστον 300μ από κυψελωτά 
κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons). Ειδικότερα, το πιστοποιούμενο έργο δύναται να αναφέρεται 
είτε σε ολοκληρωμένο έργο είτε σε έργο που βρίσκεται την παρούσα στιγμή σε εξέλιξη ……………………………….. 
Για να επικαλεστεί τη σχετική εμπειρία, ο ‘’Υποψήφιος’’ πρέπει να ήταν ο Αποκλειστικός Ανάδοχος του έργου 
ή να κατείχε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα μέλη σε περίπτωση Κοινοπραξίας/ΕΕΠ (ανεξαρτήτως 
του % συμμετοχής της εταιρείας στην εν λόγο Κοινοπραξία/ΕΕΠ) ή οποιοδήποτε μέλος σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας/ΕΕΠ κατέχοντας τουλάχιστον το 30% συμμετοχής στην εν λόγω Κοινοπραξία/ΕΕΠ ή να ήταν 
διορισμένος υπεργολάβος στο συγκεκριμένο έργο.» 
Από τη διατύπωση της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 2.2.2.3: 
«Για να επικαλεστεί τη σχετική εμπειρία, ο ‘’Υποψήφιος’’ πρέπει …………… στο συγκεκριμένο έργο» 
αντιλαμβανόμαστε ότι στην  περίπτωση που ο ‘’Υποψήφιος’’ έχει αποκτήσει  την εμπειρία συμμετέχοντας 
σε Κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον 30%, μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ικανοποίηση του κριτηρίου 
της παραγράφου 2.2.2.3 το συνολικό μήκος του κατασκευασμένου κρηπιδότοιχου  του συγκεκριμένου 
λιμενικού έργου, δεδομένου ότι  δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.                 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ορθή μας κατανόηση. 
 
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι στην  περίπτωση που ο ‘’Υποψήφιος’’ επικαλείται την εμπειρία 
συμμετέχοντας σε Κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον 30%, μπορεί να χρησιμοποιήσει για την 
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ικανοποίηση του κριτηρίου της παρ. 2.2.2.3 το συνολικό μήκος του κατασκευασμένου κρηπιδότοιχου  του 
συγκεκριμένου λιμενικού έργου, εφόσον το εν λόγω μήκος αφορά σε μήκος κυψελωτών κιβωτίων 
οπλισμένου σκυροδέματος (Caissons). 
 

18. Ερώτηση: Σύμφωνα με  την  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  
«Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, τα κριτήρια 2.2.2.2, 2.2.2.3 και 2.2.2.4  πρέπει να 
πληρούνται από τουλάχιστον ένα μέλος όπως αναφέρονται στα Παραρτήματα Γ και Δ». 
Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν και τα τρία ανωτέρω κριτήρια 2.2.2.2, 2.2.2.3 και 2.2.2.4 απαιτείται να 
πληρούνται όλα από το ίδιο μέλος  της κοινοπραξίας ή δύναται το ένα μέλος να καλύπτει  κάποιο ή κάποια  
κριτήρια   και ένα  άλλο μέλος να καλύπτει  τα υπόλοιπα κριτήρια. 
 
Απάντηση: Σύμφωνα με την Απάντηση της Ερώτησης Νο8 (https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-
22-25-33/2272-diefkr_p6_part3_el): 
«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.». 
Κατά συνέπεια, δύναται το ένα μέλος να καλύπτει κάποιο ή κάποια κριτήρια και ένα άλλο μέλος να καλύπτει 
τα υπόλοιπα κριτήρια. 
 

19. Ερώτηση: Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  
«2.3.1.1 Κάθε "Υποψήφιος" υποχρεούται να αποδείξει ότι διαθέτει τα προσόντα της παρ.2.2.1 
προσκομίζοντας πρωτότυπη ή σε επίσημο αντίγραφο Ενημερότητα Πτυχίου ή Πιστοποιητικό Εγγραφής, από 
την αρμόδια αρχή. Στο πιστοποιητικό τα θα μνημονεύονται δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή στον κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό, ώστε να προκύπτει 
η τάξη όπως ορίζεται στην παρ. 2.2.1 της παρούσας».  
Σας ενημερώνουμε ότι στις βεβαιώσεις του ΜΕΕΠ (Ελληνική Βεβαίωση) δεν μνημονεύονται τα 
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο. Μόνο βεβαιώνεται η τάξη του πτυχίου 
και η διάρκεια ισχύος. Αν οπωσδήποτε θέλετε να γνωρίζετε τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή στον κατάλογο μπορεί να τα ζητήσει με δήλωση. 
 
Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι για να αποδείξει μια εργοληπτική επιχείρηση ότι είναι εγγεγραμμένη στο 
Ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ με την κατοχή εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης (παρ. 2.2.1) αρκεί η Βεβαίωση ΜΕΕΠ 
και η Ενημερότητα Πτυχίου. 
  

20. Ερώτηση: Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  
« …….2.4 Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι από έξι (6) “Υποψήφιοι” πληρούν τα κριτήρια 
προεπιλογής, ο “Εργοδότης” θα προχωρήσει σε βαθμολόγηση των “Υποψηφίων”, σύμφωνα με τα παρακάτω 
κριτήρια ιεράρχησης: 
I. Αρχικά, με βάση το συνολικό μήκος κατασκευής κατασκευασμένου κρηπιδότοιχου από κυψελωτά κιβώτια 
οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) εντός των τελευταίων δέκα ετών (περίοδος από 01/01/2010 - 
31/12/2019).» 
Από την ανωτέρω διατύπωση η έκφραση «…συνολικό μήκος κατασκευής κατασκευασμένου 
κρηπιδότοιχου…» μας αντιλαμβανόμαστε ότι δύνανται να αθροιστούν  μήκη κρηπιδότοιχων  από όλα τα 
μέλη σε περίπτωση συμμετοχής Κξίας και από περισσότερα του ενός έργα ανεξάρτητα από το μήκος του 
κάθε κρηπιδότοιχου. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε.  
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Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους κατασκευής κατασκευασμένου 
κρηπιδότοιχου από κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons), κατά το άρθρο 2.4, δύνανται 
να αθροιστούν  μήκη κρηπιδότοιχων  από όλα τα μέλη σε περίπτωση Κοινοπραξίας/ΕΕΠ και από 
περισσότερα του ενός έργα ανεξάρτητα από το μήκος του κάθε κρηπιδότοιχου, εφόσον το εν λόγω μήκος 
αφορά σε μήκος κυψελωτών κιβωτίων οπλισμένου σκυροδέματος (Caissons). 
 

21. Ερώτηση: Σύμφωνα με το από 17/1/2020 έγγραφο σας, που αφορά διευκρινήσεις αναφορικά με την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έγινε η διόρθωση του άρθρου 2.2.2.3 ως εξής :  
«…Θα πρέπει να έχει κατασκευάσει εντός των τελευταίων δέκα ετών (περίοδος από 01/01/2010 – 
31/12/2019) κρηπιδότοιχο ή άλλο Λιμενικό έργο με Caissons …..» . 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η προσθήκη « …ή άλλο Λιμενικό έργο με Caissons…» αφορά και την σχετική 
παράγραφο του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να διορθωθεί 
ως εξής «……I. Αρχικά, με βάση το συνολικό μήκος κατασκευής κατασκευασμένου κρηπιδότοιχου ή άλλο 
Λιμενικό έργο από κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) εντός των τελευταίων δέκα 
ετών (περίοδος από 01/01/2010 - 31/12/2019).»   
 
Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι η προσθήκη « …ή άλλο Λιμενικό έργο με Caissons μήκους τουλάχιστον 
300μ.…» που αναφέρεται στην παρ. 2.2.2.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πρόσκληση ΕΕ) 
αφορά και στην παρ. 2.4.Ι.   

   
22. Ερώτηση: APPOINTMENT OF TENDER AGENT 2.3.2.1.c.: With regards to the appointment of a Tender 

Agent, can you please confirm the scope of the powers to grant to this person specifically? Can you also 
confirm if this Tender Agent can be the same person as our Company Authorized Representative with 
Powers already in place? 
 
Απάντηση: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ παρ. 2.3.2.1.3.: Διευκρινίζεται ότι κάθε Υποψήφιος πρέπει να 
διορίσει με σαφήνεια έναν εκπρόσωπο (αντίκλητο) για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία 
με την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Επιβεβαιώνεται ότι ο αντίκλητος δύναται να είναι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
του Υποψηφίου. 
 

23. Ερώτηση: ANNEXES: Can you please be so kind to confirm which “IFP No.:” do we have to insert in all the 
Annexes? 
 
Απάντηση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Διευκρινίζεται ότι η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα συμπληρώνει τον «Αρ. Πρωτ.» που 
αναφέρεται στα Παραρτήματα, σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα ελέγχου και καταγραφής εγγράφων 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
 

24. Ερώτηση: SUBMISSION: Can you please be so kind to confirm whether the Authorized person/persons 
appointed by our Company are the ones who have to submit in person the paper copy (+CD Rom) of our 
Prequalification documents? 
 
Απάντηση: ΥΠΟΒΟΛΗ: Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση φυσικής παρουσίας για την υποβολή 
του «Φακέλου-1ου Σταδίου» (έντυπη έκδοση και ηλεκτρονικό αντίγραφο όλου του Φακέλου σε μορφή 
pdf). Αρκεί η υποβολή του φακέλου στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 
2.1.2.5 της Πρόσκλησης ΕΕ. 
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Απάντηση της Ερώτησης Νο5: 
https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2272-diefkr_p6_part3_el  
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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 
8. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2280-dieukriniseis-provlitas6-meros6  

 

 


