----- Original Message ----From: P.P.A. S.A. / Pantelis Kazatzis
To: Undisclosed recipients:
Sent: Friday, October 12, 2018 4:46 PM
Subject: Resume of the tender procedure for the award of contractor for the construction of
the project: "South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Επέκταση Επιβατικού Λιµένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)»
Αναφερόµαστε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Στάδιο 1) για
την επιλογή του ανάδοχου για το έργο " Επέκταση Επιβατικού Λιµένα (Νότια
Ζώνη, Φάση Α", η οποία:
• δηµοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ ΑΕ και στο
Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
•
ανεστάλη στις 29 Αυγούστου 2018 ύστερα από τις προσφυγές που
υπέβαλαν δύο ενδιαφερόµενες εταιρείες ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι η πρόοδος της
διαδικασίας υποβολής προσφορών επανεκκινεί σήµερα, µετά την απόρριψη
των παραπάνω προσφυγών ύστερα από την έκδοση δύο σχετικών αποφάσεων
της ΑΕΠΠ.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλείσθε να υποβάλετε το φάκελο του πρώτου
σταδίου (στάδιο προεπιλογής) µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συµµετοχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης, το
αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 ώρα 16:00 (ώρα Ελλάδας).
Όλες οι πληροφορίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν
δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στον ακόλουθο σύνδεσµο:
http://www.olp.gr/el/contests-declarations/itemlist/category/89-ergon
Σας συνιστούµε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ,
προκειµένου να ενηµερώνεστε έγκαιρα για την προαναφερόµενη Πρόσκληση
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος καθώς και για τις διευκρινίσεις που έχουν ήδη
παρασχεθεί στο πλαίσιο της επίσηµης διαδικασίας που περιγράφεται στην
πρόσκληση.
ANNOUNCEMENT
Regarding the tender procedure for the award of contractor for the
construction of the project: “South Passengers Port Extension (South Zone,
Phase A)”
We are referring to the Invitation for Expression of Interest (Stage 1) for the
selection of contractor of the project "Passenger Port Expansion (Southern
Zone Phase A)" which:
• was initially published on 31st July 2018 on PPA SA website and on the
Supplement to the Official Journal of the European Union,

suspended on 29th August 2018 after the appeals submitted by two
interested companies before the “Authority of Preliminary Appeals”
(AEPP),
We are pleased to inform you that the progress of the tendering
procedure is being resumed from today, following the rejection of the
above appeals by the issuance of two relevant decisions of the AEPP. In view
of the above, you are kindly requested to submit the 1st stage folder
(preselection stage) with all the necessary participating documents according
to the requirements of the said invitation, the latest on Monday 22
October 2018 16:00 hours (Greek time).
All information of the call for expression of interest is published on PPA site at
the
following
link:
http://www.olp.gr/el/contestsdeclarations/itemlist/category/89-ergon
It is suggested to regularly visit PPA’s website, in order to be promptly
informed about the above mentioned tender as well as for the clarifications
that have been already provided under the formal process described in the
invitation.
•
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