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Αθήνα, 23 Μάϊου 2018 

Αρ. πρωτ.: 51035 

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 Α’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ | Άρθρο 11 της Πρόσκλησης 
 

α/α 
 

Παραπομπή στην 
Πρόσκληση  

Ερώτημα Απάντηση 

1 6.3.2 (β) και (γ) 
7.4.2 

Σε περίπτωση Υποψηφίου (μεμονωμένης εταιρείας) ο οποίος επικαλείται 
πόρους τρίτου φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 8) όσον αφορά στην 
πλήρωση των κριτήριων της παραγράφου 7.4.2 (Ειδική εμπειρία 
λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης Εμπορευματικού Κέντρου) 
παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν δύναται κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ 
Φάσης του Διαγωνισμού ο Υποψήφιος να συστήσει ένωση προσώπων 
(κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3.2. (β)) με συμμετοχή σε αυτή 
τρίτης εταιρείας (διαφορετικής από τον τρίτο φορέα τους πόρους του 
οποίου επικαλέστηκε ο Υποψήφιος κατά την Α’ Φάση) και η οποία 
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία της παραγράφου 7.4.2. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης της 
Αναθέτουσας Αρχής: 
(α) είναι δυνατή η σύσταση ένωσης προσώπων από ένα 

μεμονωμένο Υποψήφιο, κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του 
Διαγωνισμού, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6.3.2 (β) της Πρόσκλησης, υπό την επιφύλαξη των 
παραγράφων 6.3.2. (α), (δ), (ε) και (στ) της Πρόσκλησης· 

(β) είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση του τρίτου φορέα, στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Υποψήφιος, εφόσον 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6.3.2 (γ), υπό 
την επιφύλαξη των παραγράφων 6.3.2. (α), (δ), (ε) και (στ) της 
Πρόσκλησης. 
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α/α 
 

Παραπομπή στην 
Πρόσκληση  

Ερώτημα Απάντηση 

2 6.3.2 (β) 
7.1.3 
7.4.2 

 

Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί αν δύναται Υποψήφιος (μεμονωμένη 
εταιρεία) να συμμετάσχει στην παρούσα Α Φάση του Διαγωνισμού χωρίς 
την επίκληση πόρων τρίτου φορέα όσον αφορά στην Ειδική εμπειρία 
λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης Εμπορευματικού Κέντρου 
και μετέπειτα κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού η 
πλήρωση των σχετικών κριτηρίων (παρ. 7.4.2) να γίνει με την σύσταση 
Ένωσης Προσώπων Υποψηφίου και την είσοδο σε αυτή εταιρείας/μέλους 
η οποία διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης της 
Αναθέτουσας Αρχής: 
(α) Σύμφωνα με την παρ. 7.1.3 της Πρόσκλησης, η πλήρωση του 

κριτήριου της παρ. 7.4.2 (Ειδική εμπειρία λειτουργίας, 
συντήρησης και εκμετάλλευσης Εμπορευματικού Κέντρου), της 
Πρόσκλησης, αρκεί να συντρέχει κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης 
του Διαγωνισμού· 

(β) ως προς τη σύσταση ένωσης προσώπων από ένα μεμονωμένο 
Υποψήφιο, κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, 
προσήκει η ανωτέρω υπό 1 (α) διευκρίνιση. 
 

3 3.4 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο Κατασκευαστής δεν οφείλει να 
είναι μέλος της Ένωσης Προσώπων του Υποψηφίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης της 
Αναθέτουσας Αρχής, τα τιθέμενα με την Πρόσκληση κριτήρια, που 
πρέπει να πληροί ο Κατασκευαστής, δεν απαιτείται να συντρέχουν 
στο πρόσωπο του Υποψηφίου. Επομένως, ο Κατασκευαστής δεν 
απαιτείται να είναι μέλος τυχόν Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων.  

4 3.4 
7.1.3 

8 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι όσον αφορά στον Κατασκευαστή 
(που σύμφωνα με το άρθρο 3.4 θα κατονομασθεί στο Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ 
Φάσης του Διαγωνισμού) ο Υποψήφιος δεν απαιτείται να κάνει επίκληση 
πόρων τρίτου φορέα (της εταιρείας που θα δηλωθεί ως Κατασκευαστής) 
κατά το άρθρο 8 και επομένως δεν απαιτείται να προσκομισθούν στην 
παρούσα Α Φάση του Διαγωνισμού οι αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις 
και δικαιολογητικά κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8.6. και 8.7  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 4/2018 Πρόσκλησης της 
Αναθέτουσας Αρχής: 
(α) Σύμφωνα με τις παρ. 3.4 και 7.1.3, ο Κατασκευαστής, ο οποίος θα 

αποτελέσει εξειδικευμένο υπεργολάβο του Παραχωρησιούχου, 
θα κατονομαστεί κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του 
Διαγωνισμού, οπότε και απαιτείται να πληροί τα τεθειμένα με 
την Πρόσκληση κριτήρια Προεπιλογής. 

(β) Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν επίκληση πόρων τρίτου φορέα κατά 
το άρθρο 8 είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ 


