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Έργο:   Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων 

Διαγωνισμός:  Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ Α.Ε. 

Φάση:   Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) 

Ημερομηνία:  16 Μαΐου 2014 

Θέμα:   Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα 

Αριθμός:  2 

 

Ερώτηση 1 

Ο Όρος 9.1 της Πρόσκλησης ορίζει ότι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται 

από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που απαριθμούνται εκεί. Επιπλέον, ο Όρος 9.1.4 

απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία περί της συμμόρφωσης του Ενδιαφερόμενου Μέρους με τα 

Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας. Πώς συνάδουν τα παραπάνω με τον Όρο 4.2 για τον οποίο 

κατανοήσαμε ότι εννοεί ότι τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας απαιτείται να πληρούνται μόλις 

κατά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και όχι ήδη από την υποβολή της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος; Μήπως αναμένει το Ταμείο ότι τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα υποβάλουν 

προσήκοντα αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα 

αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας; Ή απλά απαιτείται τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την πιστοποίηση ISPS 

(Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων) (όπως περιγράφεται 

στον Όρο 6.1.3) και τις συστατικές επιστολές που περιγράφονται στον Όρο 9.1.4(ii) ενώ οι 

επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την τεχνική επάρκεια θα επακολουθήσουν μαζί με την 

υποβολή δεσμευτικών προσφορών; 

Απάντηση 1 

Τμήμα του Όρου 4.4 της Πρόσκλησης προβλέπει ότι «Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα οποία δεν 

πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής που προσδιορίζονται στους Όρους 5, 6 και 7, με τον 

τρόπο και κατά το χρόνο [με έμφαση] που εφαρμόζονται στα εν λόγω Ενδιαφερόμενα 

Μέρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Όρο 4, θα αποκλείονται από τη 

Διαδικασία». Ως εκ τούτου επαναλαμβάνουμε ότι κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να 

πληροί τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας από το χρόνο υποβολής δεσμευτικής προσφοράς 

στη Δεύτερη Φάση έως και το πέρας της Διαδικασίας. Παρ’ όλα αυτά, τα Ενδιαφερόμενα 
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Μέρη δύνανται να υποβάλουν, πριν από τυχόν δεσμευτική προσφορά, στοιχεία τα οποία 

επιβεβαιώνουν την ικανοποίηση των Κριτηρίων Τεχνικής Επάρκειας. 

Ερώτηση 2 

Αναφορικά με τον Όρο 9.1.4 (ii), μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι: 1) διαθέτετε πρότυπο της 

δήλωσης που πρέπει να ζητήσουμε από τις αρχές διαχείρισης λιμένος να υπογράψουν και 

2) απαιτείται η εν λόγω δήλωση της αρχής διαχείρισης λιμένος να έχει υπογραφεί από 

πρόσωπο που έχει ορισμένη κατ’ ελάχιστο εξουσία στο πλαίσιο της ιεραρχίας (π.χ. 

διευθυντικό στέλεχος ή ανάλογο στέλεχος) της συγκεκριμένης αρχής διαχείρισης λιμένος; 

Απάντηση 2 

Το Ταμείο δεν διαθέτει κάποιο τέτοιο πρότυπο δήλωσης. Η δε δήλωση πρέπει να εκδίδεται 

από προσηκόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αρχής διαχείρισης λιμένος. 

Ερώτηση 3 

Αναφορικά με τον Όρο 9.1.5 της Πρόσκλησης, παρακαλούμε διευκρινίστε ποιες ακριβώς 

πληροφορίες (εκτός των στοιχείων επικοινωνίας για τα οποία γίνεται αναφορά) απαιτείται 

από το Ταμείο να περιέχουν οι εν λόγω επιστολές; 

Απάντηση 3 

Το Ταμείο δεν προτίθεται να διαθέσει πρότυπο της επιστολής που προβλέπεται στον Όρο 

9.1.5 της Πρόσκλησης. Παρ’ όλα αυτά, η Τραπεζική Συστατική Επιστολή πρέπει να 

αναφέρεται ρητώς στο Ενδιαφερόμενο Μέρος ή στο Μέλος ή στον Τρίτο Υποστηρικτή 

αναγράφοντας το επίσημο όνομά του και να επιβεβαιώνει τη συναλλακτική σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του προσώπου αυτού και του πιστωτικού ιδρύματος κάνοντας χρήση 

σχετικού λεκτικού που συνήθως χρησιμοποιείται από το πιστωτικό ίδρυμα αυτό. 

Ερώτηση 4 

Ο Όρος 9.4 της Πρόσκλησης ορίζει ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να έχουν «εκδοθεί και 

επικυρωθεί». Εννοείται ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να περιβληθούν το συμβολαιογραφικό 

τύπο; Ή ότι πρέπει να υπογραφούν από τα οικεία πρόσωπα που αναφέρονται στον 

αντίστοιχο όρο (π.χ. από το νόμιμο εκπρόσωπο ή τον υπάλληλο της τράπεζας ή της αρχής 

διαχείρισης λιμένος κ.ο.κ.). Εάν απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, παρακαλούμε 

προσδιορίστε επακριβώς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. 

Απάντηση 4 

Ο Όρος 9.4 της Πρόσκλησης δεν υπονοεί ότι όλα τα έγγραφα πρέπει να περιβληθούν το 

συμβολαιογραφικό τύπο. Παρ’ όλα αυτά, όπου προβλέπεται, τα έγγραφα πρέπει να 

επικυρώνονται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην έννομη τάξη εντός της οποίας 

εκδίδονται. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων επικυρώνονται σύμφωνα με τους κανόνες 
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είτε της έννομης τάξης εντός της οποίας εκδίδονται τα έγγραφα αυτά είτε της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 

 

Οι ορισμοί με κεφαλαία έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός και 

εάν προκύπτει διαφορετικά από την παρούσα. 


