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Subject: Clarifications to the interested parties regarding the Call for Expression of Interest for the project 

“Expansion of the Marine Works Infrastructure of Pier 6” – Part 8   
 
 
Following the previous clarifications in relation to the Call for Εxpression of Ιnterest for the project “Expansion of 
the Marine Works Infrastructure of Pier 6”, the replies – clarifications below refer to the requests submitted by 
the interested parties. The replies – clarifications are provided with a consecutive numbering. All replies – 
clarifications provided by ThPA S.A. constitute an integral part of the Call for Εxpression of Ιnterest. 
 
25. Ερώτηση: Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι για την κάλυψη των κριτηρίων των παραγράφων 2.2.2.1 και 

2.2.2.2 και για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των εκτελεσμένων πιστοποιημένων κατασκευαστικών 
εργασιών που δύναται να επικαλεστεί ο Υποψήφιος από έργα στα οποία μετείχε/ μετέχει σε Κοινοπραξία, 
θα λαμβάνεται ως αξία η σταθμισμένη αξία εργασιών που αντιστοιχεί, με βάση τη συμμετοχή του στην εν 
λόγω Κοινοπραξία. Δηλαδή θα δύναται να επικαλείται την αξία εργασιών, όπως προκύπτει από τη συνολική 
αξία εργασιών πολλαπλασιασμένη με το ποσοστό συμμετοχής του στην Κοινοπραξία κατασκευής του έργου 
(και εφόσον η συμμετοχή του είναι τουλάχιστον 30%).  

 
Απάντηση: Please also refer to the Answers of Questions Νο15 c.) και Νο16 b.): 
https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2285-clarifications-expansion-pier6-part-7 

 
26. Ερώτηση: Κατ’ αντιστοιχία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι για την κάλυψη του κριτηρίου της 

παραγράφου 2.2.2.3 και για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους έργων από κυψελωτά κιβώτια 
οπλισμένου σκυροδέματος που δύναται να επικαλεστεί ο Υποψήφιος από έργα στα οποία μετείχε/ μετέχει 
σε Κοινοπραξία, θα λαμβάνεται ως εμπειρία, το μήκος σταθμισμένο κατά το ποσοστό  συμμετοχής του στην 
εν λόγω Κοινοπραξία. Δηλαδή θα δύναται να επικαλείται την εργασία σε μήκος, όπως προκύπτει από το 
συνολικό μήκος πολλαπλασιασμένο με το ποσοστό συμμετοχής του στην Κοινοπραξία κατασκευής του 
έργου (και εφόσον η συμμετοχή του είναι τουλάχιστον 30%). 
 
Απάντηση: Please also refer to the Answer of Question Νο17: 
https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2285-clarifications-expansion-pier6-part-7 

 
 
 
Important note 
Please visit regularly THPA SA website http://www.thpa.gr/ in order to be promptly informed about the Call for 
Expression of Interest for the project “Expansion of the Marine Works Infrastructure of Pier 6”. 
 
 

Thessaloniki,    10 February 2020 

CIVIL WORKS & 
INFRASTRUCTURE DIVISION  
 



 

2

Previous links related to the Call for Expression of Interest for the project “Expansion of the Marine Works 
Infrastructure of Pier 6” 

1. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2253-call-for-expression-of-interest-1st-stage-to-
select-a-%E2%80%9Ccontractor%E2%80%9D  

2. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2267-extension-of-the-stage-1-dossier-submission-
date-regarding-the-call-for-expression-of-interest-for-the-project-%E2%80%9Cexpansion-of-the-
marine-works-infrastructure-of-pier-6%E2%80%9D 

3. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2269-diefk-p6-20200117-en 
4. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2271-diefkr_p6_part2_en 
5. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2273-diefkr_p6_part3_en 
6. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2275-diefk-p6-20200131-en 
7. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2277-diefk-p6-20200203-en 
8. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2281-clarifications-expansion-pier6-part-6 
9. https://www.thpa.gr/index.php/en/diagonismoi/2285-clarifications-expansion-pier6-part-7 

 
 

  


