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  1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιους οικονομικούς φορείς για 
το Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Σύμφωνα τον ΓΟ-9 τελευταία παρ. 
1.2.2 στη σελίδα Β-26 αναφέρεται 
«Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά 
έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως 
μεταφρασμένα στην ελληνική 
γλώσσα..». Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί εάν μετάφραση από 
δικηγόρο είναι αποδεκτή. 
 
Σύμφωνα με τον ΓΟ-9 παραγράφους 
1.2.4, 1.2.5 και 1.2.6 για την 
απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας προσκομίζονται ένα ή 
περισσότερα από τα αναφερόμενα 
δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, στον 
ΕΟ-9 στην παρ. 9.3, κάθε 
δικαιολογητικό που θα προσκομιστεί 
για την απόδειξη της χρηματο-
οικονομικής επάρκειας αντιστοιχεί σε 
βαθμολογία με άριστα το 100. Από 
τον ειδικό όρο δεν προκύπτει εάν η 
βαθμολογία που θα λάβει ο 
υποψήφιος θα υπολογιστεί 
σωρευτικά για κάθε ένα από τα 
δικαιολογητικά που προσκομίζει. Να 
διευκρινιστεί εάν ένας υποψήφιος 
προσκομίσει και τα τρία 
αναφερόμενα δικαιολογητικά ποια 
είναι η μέγιστη βαθμολογία που 
μπορεί να λάβει; Θα συνυπολο-
γιστούν και τα τρία προσκομιζόμενα 

Σας γνωστοποιείται ότι μετάφραση από δικηγόρο 
καθίσταται αποδεκτή. 
 

 
 
 
 
 
 
Ο υποψήφιος που θα προσκομίσει ένα δικαιολογητικό 
θα τύχει της ίδιας αντιμετώπισης με υποψήφιο που 
τυχόν  προσκομίσει περισσότερα ή και τα τρία 
δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά (ένα ή 
περισσότερα) δεν συνυπολογίζονται καθόσον η 
ανώτατη βαθμολογία και στις δύο ως άνω 
περιπτώσεις δεν θα υπερβαίνει το 100. 
Συμπερασματικά η προσκόμιση ενός εκ των 
αναφερομένων δικαιολογητικών καλύπτει την 
απαίτηση των όρων. 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

πιστοποιητικά, ενώ με ένα δικαιο-
λογητικό καλύπτεται η απαίτηση του 
αντίστοιχου Γενικού και Ειδικού όρου 
για απόδειξη της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας; 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
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