
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 
 

Προς :  Πάσα Ενδιαφερόμενο 
 
Θέμα:  Διευκρινίσεις επί της με αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2018_7956 Διακήρυξης 
 
Αριθ. πρωτ. : ΕΛΕ_2018_8855 
 
Ημερ.:  16 Νοεμβρίου 2018 
 

 
Ερώτηση 1  

Στο παραδοτέο D5.1.4 Ερμηνευτικά Κείμενα για το Τοπικό Πιλοτικό Έργο Collaborando (Χίος, 
Ελλάδα) - Χρήση στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο του Έργου, αναφέρονται:  
"ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: Αρχείο κειμένου (μέγιστο: 45.000 λέξεις, ελάχιστο 30.000 λέξεις)"  
και στην περιγραφή αναφέρεται:  
"Ο μέγιστος αριθμός λέξεων για κάθε θέση δεν θα ξεπερνά τις 4.500 ενώ δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των 3.000"  
που θα ήταν το αναμενόμενο για ανάλογα παραδοτέα για το σύνολο των 10 θέσεων.  
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι το ορθό είναι "Ο μέγιστος αριθμός λέξεων για το 
σύνολο των 10 θέσεων δεν θα ξεπερνά τις 4.500 ενώ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 
3.000, ήτοι 450 και 300 αντίστοιχα ανά θέση".  
Διευκρίνιση 1 

το ορθό είναι "Ο μέγιστος αριθμός λέξεων για το σύνολο των 10 θέσεων δεν θα ξεπερνά τις 
4.500 ενώ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 3.000, ήτοι 450 και 300 αντίστοιχα ανά θέση" 
Είναι εμφανώς τυπογραφικό λάθος. 
 
Ερώτηση 2  

Στο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αναφέρεται ο όρος:  
«Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να  ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»  
ενώ στο κείμενο της διακήρυξης στη σελίδα 15 άρθρο 2.1.5 αναφέρεται ότι η εγγυητική πρέπει 
να περιέχει μεταξύ άλλων τον όρο: «την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται» 
Διευκρίνιση 2 

Το ορθό είναι για όλες τις προβλεπόμενες εγγυήσεις «την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται» 


