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

το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» - Μέρος 8  
 
 
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.  
 
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: Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Απαντήσεις των Ερωτήσεων Νο15 γ.) και Νο16 β.): 
https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2284-dieukriniseis-provlitas6-meros7 

 
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: Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Απάντηση της Ερώτησης Νο17: 
https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2284-dieukriniseis-provlitas6-meros7   

 
 
 
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». 

Θεσσαλονίκη,   10 Φεβρουαρίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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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  
9. https://www.thpa.gr/index.php/el/2014-05-27-22-25-33/2284-dieukriniseis-provlitas6-meros7 

 

 


