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Διεσκρινίσεις για τα σποβληθέντα ερωτήματα 
στο πλαίσιο ηηρ Γιακήπςξηρ Ππόσειπος Γιαγωνιζμού με απ.ππωη. 297/5.5.2015 για ηην 

επιλογή αναδόσος για ηη Γπάζη «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ FIGARO/FP7». 

 

1. Ερώτηση: ηην ζελίδα 30 Διεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή δικαιολογηηικών ηηρ 

πποκήπςξηρ αναθέπει : «Δηθαηοιογεηηθά ποσ εθδίδοληαη ζε γιώζζα άιιε, εθηός ηες 

Ειιεληθής, ζα ζσλοδεύοληαη σποτρεωηηθά από κεηάθραζή ηοσς ζηελ Ειιεληθή γιώζζα 

ποσ ζα σπογράθεη αδεηούτος κεηαθραζηής/κεηαθραζηηθό γραθείο.» ε πεπίπηωζη πος 

η μεηάθπαζη κάποιων πιζηοποιηηικών έσει γίνει από δικηγόπο γίνεηαι δεκηή ; 

Απάντηση: Η μετάφραςθ κάποιων πιςτοποιθτικών από δικθγόρο γίνεται δεκτι εφόςον 
ςυνοδεφεται από επικυρωμζνο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράςτθκε και ο 
δικθγόροσ ταυτόχρονα βεβαιώνει ότι ζχει επαρκι γνώςθ τθσ γλώςςασ από και προσ τθν 
οποία μετζφραςε. 

2. Ερώτηση: ηην ελίδα 20, ενόηηηα 1 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ, παπ. 3 αναθέπει 

…….»Υπεύζσλες δήιωζες ηοσ Ν. 1599/1986, τωρίς ζεώρεζε γλεζίοσ σπογραθής, θαη 

ε οποία ζα θέρεη εκεροκελία εληός ηωλ ηειεσηαίωλ ηρηάληα (30) εκεροιογηαθώλ 

εκερώλ προ ηες θαηαιεθηηθής εκεροκελίας σποβοιής» ……., ενώ ζηην ζελίδα 30 παπ. 

Διεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηην ςποβολή δικαιολογηηικών αναθέπει …. «Οη Υπεύζσλες 

Δειώζεης ποσ αλαθέροληαη ζηελ παρούζα, ζα προζθοκίδοληαη κε λόκηκα ζεωρεκέλο 

ηο γλήζηο ηες σπογραθής». Δνημεπώζηε μαρ ηι από ηα δύο ιζσύει.  

Απάντηση: Οι Υπεφκυνεσ Δθλώςεισ δε χρειάηεται να κεωρθκοφν για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ. 

3. Ερώτηση: Θα μποπούζαηε να μαρ αποζηείλεηε ηο Σεσνικό Δεληίο ηος έπγος (grant 

agreement – application form), όπος εξειδικεύονηαι οι δπάζειρ πος αθοπούν ζηην 

πεπιθέπεια ΑΜΘ (Annex I - "Description of Work"); 

Απάντηση: Το Description of Work είναι εςωτερικό ζγγραφο του Εταιρικοφ Σχιματοσ 

και  θ ΠΕΔ ΑΜΘ , όπωσ και οι άλλοι Εταίροι, δεν το δθμοςιεφει. Η περιγραφι που 

δίνεται για το φυςικό αντικείμενο που προκθρφςςεται, ςε ςυνδυαςμό με τα διακζςιμα 

περιεχόμενα τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου, είναι επαρκι για το ςχεδιαςμό μίασ πλιρουσ 

πρόταςθσ-προςφοράσ. 

 

Λαηόπουλοσ Χριςτοσ 
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