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

το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» - Μέρος 1  
 
 
Οι παρακάτω απαντήσεις – διευκρινίσεις αναφέρονται στα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους 
ενδιαφερόμενους αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «6ος Προβλήτας, 
Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». Οι απαντήσεις – διευκρινίσεις παρατίθενται με διαδοχική αρίθμηση. Οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναφέρονται σε όλες τις απαντήσεις – διευκρινίσεις που χορηγούνται από 
την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δεδομένου ότι αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.  
 
1. Ερώτηση: Στην παρ. 2.2.2.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (του λοιπού Π.Ε.Ε.) ο 

Διαγωνιζόμενος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 
«Θα πρέπει να έχει κατασκευάσει εντός των τελευταίων δέκα ετών (περίοδος από 01/01/2010-31/12/2019) 
κρηπιδότοιχο μήκους τουλάχιστον 300μ. από κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος (caissons).» 
Επειδή η ανωτέρω απαίτηση λειτουργεί περιοριστικά για την συμμετοχή περισσότερων Διαγωνιζόμενων, 
παρακαλούμε να προστεθεί μαζί με τον κρηπιδότοιχο και η πρόταση «ή άλλο Λιμενικό έργο με Caissons».  
Δηλαδή η ανωτέρω παρ. να διαμορφωθεί ως ακολούθως: 
«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).»   
 
Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η παρ. 2.2.2.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Πρόσκληση ΕΕ)  
τροποποιείται ως ακολούθως: 
«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 Κ/ξίας/ΕΕΠ (ανεξαρτήτως του % συμμετοχής της 
εταιρείας στην εν λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ) ή οποιοδήποτε μέλος σε περίπτωση Κ/ξίας/ΕΕΠ κατέχοντας τουλάχιστον 
το 30% συμμετοχής στην εν λόγω Κ/ξία/ΕΕΠ ή να ήταν διορισμένος υπεργολάβος στο συγκεκριμένο έργο.» 

 
2. Ερώτηση: We would like to kindly ask you to provide us in editable WORD format, all the letters/forms 

included in the Annexes of the Call for Expression of Interest (1st stage) of the said project.  

Απάντηση: Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα χορηγεί τα Παραρτήματα (Ελληνική και Αγγλική έκδοση) της Πρόσκλησης ΕΕ σε 
επεξεργάσιμη μορφή στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους.   

 

Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2020 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 



 

2

 
Σημαντική σημείωση 
Παρακαλώ 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 


