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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί του τεύχους της υπ’ αρ. πρωτ. 1073/28-11-2013 Διακήρυξης Ανοικτού 

Διεθνούς Διαγωνισμού» 

 

 

Σε απάντηση του υπ. αρ. πρωτ. εξ. 187/12-12-2013 εγγράφου της εταιρίας σας που αφορά στο τεύχος της 

υπ’ αρ. πρωτ. 1073/28-11-2013 Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σας διευκρινίζουμε τα 

ακόλουθα: 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Στο άρθρο 9 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα 

στην παράγραφο 9.2.2 αναφέρεται ότι απαιτείται 

«Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που 

υποβάλλει την προσφορά.» 

Το έγγραφο αυτό αναφέρεται στην περίπτωση 

κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής μέσω 

εταιρείας courier και πρόκειται για ειδικό 

έγγραφο εξουσιοδότησης προς την εταιρεία 

courier που θα καταθέσει το φάκελο συμμετοχής 

ή αφορά σε ειδικό έγγραφο εκπροσώπησης προς 

τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που θα 

καταθέσει το φάκελο συμμετοχής;  

Σε περίπτωση κατάθεσης του φακέλου 

συμμετοχής μέσω εταιρείας courier, δεν 

απαιτείται έγγραφο εκπροσώπησης. 

Σε περίπτωση κατάθεσης του φακέλου 

συμμετοχής από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από τον 

εκπρόσωπο νομικού προσώπου (σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 2 της προκήρυξης), η 

σχετική εξουσία εκπροσώπησης μπορεί να 

προκύπτει και από τα έγγραφα της παραγράφου 

9.2.5, ενώ σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς 

από τον εκπρόσωπο ένωσης προσώπων ή 

κοινοπραξίας (σύμφωνα με τους ορισμούς του 

άρθρου 2 της προκήρυξης), η σχετική εξουσία 

εκπροσώπησης θα προκύπτει από τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 9.2 έγγραφα. 

Σε περίπτωση κατάθεσης του φακέλου 

συμμετοχής από τρίτο απαιτείται ειδικό έγγραφο 

εκπροσώπησης προς αυτόν. 

 

 

Η παρούσα επιστολή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

  

 

Λουτρά Υπάτης, 16/12/2013 

Αρ. Πρωτ.: 1120  

Προς: NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ Α.Ε.Μ.   

           Ελευθερίου Βενιζέλου 24 

           Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15341   

           Υπόψη κ. Χλύκα  
 

 

Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης  

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Αντωνία Γαλανάκη 

 

 


