
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Τα δικαιολογητικά σύστασης του νομικού προσώπου μπορούν να υποβληθούν στα Αγγλικά 

ή απαιτείται επίσημη μετάφραση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι προσφορές πρέπει να είναι στα ελληνικά κατά συνέπεια 

απαιτείται επίσημη μετάφραση ήτοι μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή 

επικυρωμένη μετάφραση από δικηγόρο. Επίσης απαιτείται (Apostille)  πιστοποίηση της 

γνησιότητας των εγγράφων σας από την Αγγλία πριν την μετάφραση 

(https://www.gov.uk/get-document-legalised). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Στην ομάδα έργου υπάρχει περιορισμός ως προς τις εθνικότητες των μελών;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με την προκήρυξη δεν προβλέπεται κανείς περιορισμός ως προς την εθνικότητα.   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Πέραν της αναφερόμενης στα βιογραφικά σημειώματα εμπειρία, απαιτείται κάποιο άλλο 

αποδεικτικό της επικαλούμενης εμπειρίας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ότι προβλέπεται σύμφωνα με την προκήρυξη. Ο κάθε υποψήφιος φέρει την ευθύνη 

περαιτέρω αποδείξεως εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή προς την 

οποία άλλωστε υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση (δικαιολογητικά αρ. α.6.). Η αναθέτουσα 

αρχή έχει δικαίωμα να αιτηθεί αποδείξεως της εμπειρίας (με συμβάσεις, βεβαιώσεις κλπ.) 

από κάθε ανάδοχο όπως και διασταυρώσεως της αλήθειας των αναφερομένων.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ποιες είναι οι χρηματοροές του έργου σύμφωνα με την προκήρυξη ο χρονοπρογραμματισμός 

των χρηματοροών του έργου;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο χρονοπρογραμματισμός των χρηματοροών του έργου 
"Introducing Innovations in traditional agro-food products" έχει παραταθεί μέχρι τις 
30/9/2015, όπου έχει παραταθεί μέχρι και  τις 30/9/2015, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το  ETCP  
“GREECE-ITALY 2007-2013” και από Εθνικούς Πόρους ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας “εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών προς ΜΜΕ, 

υπηρεσιών ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων 

και υπηρεσιών διαχείρισης έργων”; Θα μπορούσε αυτό να γίνει σαφέστερο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ, Μελέτες ανάπτυξης και μεταφοράς 

τεχνογνωσίας, Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και Υπηρεσίες διαχείρισης έργων project 

management κ.λπ. 

 

https://www.gov.uk/get-document-legalised


ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Τι ακριβώς εννοείτε αναφέροντας “Από τη συνολική εμπειρία που ζητείται τα δέκα (10) έτη 

θα πρέπει να αφορούν σε θέση Υπευθύνου Έργου”; Ποιος θεωρείται υπεύθυνος έργου σε 

μία ιδιωτική επιχείρηση η οποία προβαίνει σε κάποιου είδους εκσυγχρονισμό - ανάπτυξη; 

Μπορεί να θεωρηθεί ο εξωτερικός συνεργάτης - σύμβουλος ο οποίος είναι υπεύθυνος για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Γενικά Υπεύθυνος Έργου είναι, είτε εσωτερικά σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση, κάποιος 

που έχει ορισθεί με απόφαση αρμοδίου οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενικό Διευθυντή , 

Νόμιμο Εκπρόσωπο κ.λπ.) είτε εξωτερικά από σύμβαση με ένα εξωτερικό οργανισμό ή 

επιχείρηση συμβούλων που τον έχει ορίσει Υπεύθυνο Έργου, το άτομο που έχει την 

συνολική ευθύνη για την υλοποίηση κάποιου έργου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Με ποιόν ακριβώς τρόπο αποδεικνύεται η επάρκεια του Υπευθύνου έργου των παραπάνω 

σημείων (α) και (β); Τι αποδεικτικά χρειάζονται; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η προκήρυξη ζητά να αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα ενώ παράλληλα υπάρχει ΥΔ 

περί της αλήθειας των δηλουμένων. Αν ζητηθούν αποδεικτικά αυτά μπορεί να είναι 

βεβαιώσεις, αναθέσεις, συμβάσεις, αποφάσεις οργάνων κ.λπ.     

 

 

 


