From: P.P.A. S.A. / Pantelis Kazatzis
To: Undisclosed recipients:
Sent: Wednesday, August 29, 2018 7:33 PM
Subject: Suspension of the tendering procedure regarding the Invitation for Expression of
Interest (Stage 1) for the selection of contractor of the project "Passenger Port Expansion
(Southern Zone Phase A)"

ANNOUNCEMENT
Regarding the tender procedure for the award of contractor for the construction of
the project: “South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)”
Following the appeal submitted by the interested companies before the “Authority of
Preliminary Appeals” (AEPP), the progress of the tendering procedure regarding the
Invitation for Expression of Interest (Stage 1) for the selection of contractor of the
project "Passenger Port Expansion (Southern Zone Phase A)" is suspended until the
issuance of the relevant decision from the Authority.
Given that AEPP will meet on 19.9.2018 in order to take a decision, interested
companies are kindly requested to continue their intensive preparations of the
participation documents, as they should be ready upon the new Expression of
Interest submission deadline which will be set and promptly communicated to the
interested parties, after the issuance of the relevant decision on the appeal.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)»
Μετά την προσφυγή ενδιαφερομένων εταιριών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αναστέλλεται η περαιτέρω πρόοδος της
διαγωνιστικής διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1ο Στάδιο)
της ΟΛΠ ΑΕ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Επέκταση Λιμένα
(Νότια Ζώνη, Φάση Α)", μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από την Αρχή. Με
δεδομένο ότι η ΑΕΠΠ θα συνεδριάσει για την λήψη απόφασης στις 19.9.2018 οι
ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να συνεχίσουν την εντατική προετοιμασία των
φακέλων τους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς θα πρέπει να είναι έτοιμες
για την υποβολή τους κατά την νέα προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η οποία θα οριστεί και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους αμέσως μετά την
έκδοση της σχετικής απόφασης, επί της ως άνω προσφυγής.

All information of the call for expression of interest is published on PPA site at the
following link: http://www.olp.gr/el/contests-declarations/itemlist/category/89-ergon
Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε
γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του
διαγωνισμού.
Please visit regularly PPA SA website in order to be promptly informed about the
above mentioned tender.
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