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Αθήνα, 31 Μάϊου 2018 

Αρ. πρωτ. 51186 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΓΚΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ.4/2018 
 

ΤΕΥΧΟΣ Β’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ | Άρθρο 11 της Πρόσκλησης 
 

α/α 
 

Παραπομπή στην 
Πρόσκληση  

Ερώτημα Απάντηση 

1 7.4.4 Σύμφωνα με το άρθρο 7.4.4. (Επαγγελματική Ικανότητα του Υποψηφίου) 
ο Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα μέλη αυτού, θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του ενώ γίνεται 
αναφορά στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α’ 147) το οποίο όμως για την Ελλάδα παραπέμπει στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων -ΜΕΕΠ στην περίπτωση δημόσιων 
συμβάσεων έργων ή στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο στην περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών.  
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε πως γίνεται η πλήρωση του κριτηρίου 
7.4.4. σε περίπτωση που ο Υποψήφιος (ή σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων, τα μέλη αυτού) δεν αποτελούν εργοληπτικές επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης της 
Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 7.4.4, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι εγκατεστημένος 
στην Ελλάδα και δεν αποτελεί εργοληπτική επιχείρηση, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένος στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, για την πλήρωση του κριτηρίου της Επαγγελματικής 
Ικανότητας του Υποψηφίου, της παρ. 7.4.4 της Πρόσκλησης. 
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Παραπομπή στην 
Πρόσκληση  

Ερώτημα Απάντηση 

2 παρ. (iii) και (iv)   
Υπόδειγμα 2 
Παράρτημα 4 

 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στις παραγράφους (iii) και (iv) του 
Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος 4 (Επίκληση Πόρων Τρίτων Φορέων) 
η σωστή φράση εντός της παρενθέσεως είναι «(επωνυμία της εταιρείας 
που θα παρέχει την τεχνική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της 
ένωσης προσώπων)» αντί της «(η επωνυμία της εταιρίας που θα παρέχει 
την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / 
σε μέλος της ένωσης προσώπων)» 
 
  

Επιβεβαιώνεται ότι η ορθή φράση εντός της παρενθέσεως στις 
παραγράφους (iii) και (iv) του Υποδείγματος 2 του Παραρτήματος 4 
είναι η εξής: «(επωνυμία της εταιρείας που θα παρέχει την τεχνική 
ικανότητα στον Ενδιαφερόμενο / σε μέλος της ένωσης προσώπων)». 

3 παρ. (iv) 
Παράρτημα 3 

Στο Γ. Παράρτημα 3 παρακαλούμε για την ορθή αναδιατύπωση της 
παραγράφου (iv) και συγκεκριμένα της αναφοράς σε «….Αναθέτουσα 
Αρχή (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών),.». καθώς και της πρότασης 
«Οι όροι που χρησιμοποιούνται εδώ με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται στην από Απριλίου 2018 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ (ΑΔΑΜ [])» 

(α) Η παρ. (iv)  του Παραρτήματος 3 της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης 
της Αναθέτουσας Αρχής παρακαλούμε, όπως αναδιατυπωθεί ως 
εξής: «Η συμμετοχή του νομικού προσώπου εκπροσωπώ/-ούμε στον 
Διαγωνισμό, λαμβάνει χώρα με αποκλειστικά δικό του κίνδυνο και 
δαπάνες και η εν λόγω συμμετοχή, αυτή καθ’ εαυτή, δεν ιδρύει 
κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την Αναθέτουσα Αρχή 
(ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.), τους εν γένει προστηθέντες και τους συμβούλους 
αυτής». 

(β) Η αναφορά σε οποιοδήποτε σημείο της με αρ. 4/2018 
Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής στην «από Απριλίου 2018 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ (ΑΔΑΜ [])» 
εννοείται σε κάθε περίπτωση ως αναφορά στην από Μαϊου 2018 και 
με αριθμό 4/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ. 
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Παραπομπή στην 
Πρόσκληση  

Ερώτημα Απάντηση 

4 παρ. 3 
Παράρτημα 2 

Στο Β. Παράρτημα 2 παρακαλούμε για την ορθή αναδιατύπωση της 
παραγράφου της ακόλουθης παραγράφου: «3. Η Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία, όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 9 της Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. τον Οκτώβριο του 
2017.» 

Η παρ. 3 του Υποδείγματος Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
του Παραρτήματος 2 της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης της Αναθέτουσας 
Αρχής παρακαλούμε, όπως αναδιατυπωθεί ως εξής: «3. Η Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 9 της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ». 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ 

 


