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ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤ ΘΡΗΛΗΔΩΛ ΥΔΣΗΘΑ ΚΔ ΣΟΛ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΡΑΦ ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ»
Σύκθσλα κε ηελ Πξόζθιεζε κε αξ.πξση. 6308/31-03-2014 (ΑΓΑ:ΒΙΞΞ9-Φ44) ε ΔΥΓ ΔΠΔΓΒΜ
νθείιεη λα αλαξηήζεη ζηηο 11-4-2014 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο όιεο η ηο δηε πθξηλίζεηο ε πί ησλ
εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη νη ππνς ήθηνη αλάδνρνη επί ηεο δηελέξγεηαο ηνπ αλσηέξσ
πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ.
Οη εξσηήζε ηο πνπ ηέζεθαλ κέρξη ηηο 7/4/2014, εκεξνκελία ιήμ εο ππνβνιήο, είλαη νη εμήο:
1. Πόζεο Υπεύζπλεο Γειώζεηο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ρξεηάδε ζηε θαη από πνηνλ;
2. Μόλν από ηνλ Σπληνληζηή ηεο Μειέηεο ή θαη από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο;
3. Φξεηάδνληαη θη άιιεο ππεύζπλεο δειώζε ηο; Γηα πνηα ζέκαηα; Υπάξρεη θάπνην πξόηππν;
4. Μπνξε ί λα ζπληαρζε ί κία Υπεύζπλε Γήισζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη όια ηα επηκέξνπο ζέκαηα;
Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο:
1. Φξεηάδνληαη 4 ππεύζπλεο δειώζε ηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεύρνο ηεο πξόζθιεζεο ζην άξζξν
10.ΗΗ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ Τ ΚΚΔΣΟΥΖ, Β, Γ, Γ. ζηηο ζειίδεο 10 θαη 11.
2.

3.

Η ππεύζπλε δήισζε πνπ ρξε ηάδεηαη ππνγξαθέο από ηνλ Υπεύζπλν Σπληνληζηή ηνπ έξγνπ θαη
ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο έξγνπ είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζειίδα 11 ζην ζεκείν ΙΙ.Β.3. :
« Ο Κύριος Υπε ύθσνος – Σσνηονιζηής ηοσ Έργοσ και ηα ζηε λέτη ηης Ομάδας Έργοσ σποβάλλοσν
Υπεύθσν η Δήλωση με βεβαίωση γνησίοσ σπογραφής, με ηην οποία δηλώνοσν όηι: ηα
ζηοιτε ία ποσ έ τοσν σποβάλλε ι ε ίναι ακριβή και αληθή, αποδέ τονηαι όηι θα απαζτοληθούν ζηο
έ ργο ζύμθωνα με ηη θέζη ηοσς ζηο οργανωηικό ζτήμα ποσ πε ριγράθε ηαι, σπάρτε ι ζσμθωνία
ζσνε ργαζίας για όλη ηην προβλε πόμε νη διάρκε ια ηοσ παρόνηος έ ργοσ και δέ τονηαι ηοσς όροσς
ηοσ παρόνηος διαγωνιζμού.».
Όρη, κόλνλ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεύρνο ηεο πξόζθιεζεο.
Υπάξρεη πξόηππν Υπεύζπλεο Γήισ ζεο ηνπ Ν. 1599/86 ζην δηαδίθηπν.
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4. Όρη, o ππνςήθηνο δελ κπνξε ί ζε κία ππεύζπλε δήισζε λα πεξηιακβάλεη όια ηα επηκέ ξνπο
ζέκαηα, αιιά ζα πξέπε η λα θαηαζέζε η μερσξηζηέο ππεύζπλεο δειώζε ηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην
ηεύρνο ηεο πξόζθιεζεο.
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